Kære hjemmearbejdende
Jeg håber det går godt hos jer og at i holder jer raske.
Der er kommet nedenstående melding fra direktionen, som måske kan give lidt ro i maven.
Jeg har selv følt mig gift med mit arbejde de her 2 første dage, fordi jeg følte jeg skulle være på
pletten og stå til rådighed.
Med 3 halvstore drenge på 8, 10 og 14 år, skulle man mene det ville være nemt nok at få
arbejdsro.
Men de kommer hurtigt til at spille for meget play-station, glemme at spise og når de så rejser sig
er de som løver i et bur.
Spiller høj Hip Hop musik og fodbold i køkkenet hvor jeg sidder.
Hvis de altså ikke går direkte i slåskamp.
Så sender man dem ud i haven – ”hop på trampolinen” ”spil fodbold” – og 10 min. efter høres der
skrig og man løber ud for at se hvad der sker.
De har heldigvis også lidt lektier, men dem klarer de dagligt på rekordtid – og da jeg jo arbejder må
man jo stole på at det er det.
Lige nu (kl. 9.10) sover de dog sødt alle 3 og manden med – da han nu har fri hver anden dag og
lang dag de andre – de kører 2 holdskift.
Når mellemste vågner har jeg lovet at vi skal løbe en lille tur – som han siger ”jeg vil gerne i gang
med min dag”
Så det bliver vist min dags første ”frisk luft-pause” (efter direktionens udmelding er det heldigvis
helt lovligt – PYHA)
Hvordan står det til hos jer?
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tænk på miljøet – behøver du at udskrive denne mail?

