Kære medlemmer
Så har vi faktisk næsten præcist være tvunget til at arbejde hjemme fra i to måneder. Coronasituationen har vendt op og ned på vores hverdag, eller kan man begynde at snakke om, at det her
er den nye hverdag?
I hvert fald ser det i øjeblikket ud til, at vi først kan begynde at komme tilbage fra midt i august, og at
det ikke sker på en gang.
Jeg håber at I stadig holder næsen oven vande, om end det kan være svært ind i mellem. Jeg håber
også at I husker at holde kontakt med kolleger – hvad enten det er en snak i telefonen eller på
Skype. Det er vigtigt at ingen mister kontakten til kollegerne og at lederne også – ind i mellem –
sender en mail med de seneste up dates på AU-fronten.
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at rigtig mange medarbejdere arbejder alt for meget i øjeblikket,
og arbejdsdag og fritid kan let løbe sammen, hvis man ikke har familie omkring sig. Jeg ved at mange
oparbejder rigtig, rigtig mange timer på flexen, og mit råd til jer alle er, tal allerede nu med din leder
om, hvordan den pukkel skal afspadseres og få gerne en aftale om at afvikle den i flere
sammenhængende dage. Samtidig skal I sikre jer at jeres arbejde passes af andre i medens, så der
ikke ligger en stor pukkel til jer når I kommer tilbage fra en flexperiode. Det er op til lederne at
planlægge dette og finde ud af hvordan opgaverne kan varetages medens du er væk.
Noget helt andet, men vigtigt er, at I også skal være opmærksomme på, at befordringsfradraget ikke
kan anvendes når I arbejder hjemme fra. Se nedenstående link.
På et eller andet tidspunkt kan man se lyset for enden af Corona-tunnelen, og så skal vi alle tilbage.
Jeg tror vi holder så meget af vores normale arbejde, kolleger, kontor, campus og leder at det bliver
et kærligt gensyn – på afstand.
Skulle I have brug for at snakke med mig, så ring eller skriv endelig.
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