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Nyt fra 44 – april 2020 

 

 

Kære medlem  
Det er nu over tre uger siden, at statsminister Mette Frederiksen onsdag 

den 11. marts varslede nedlukningen af store dele af Danmark for at mi-

nimere smitten af Corona. Med lukning af alle kommunale arbejdsplad-

ser fra senest mandag den 16. marts og hjemsendelse af elever og ansatte, 

blev vores arbejdsforhold i løbet af et øjeblik væsentligt ændret. Vi er 

stadig på arbejde, men arbejder hjemmefra.  

 

Lærere og børnehaveklasseledere har på ingen tid skulle omstille sig til 

nødundervisning. Via virtuel undervisning, kontakt til elever, forældre, 

kolleger og ledere, sikres at eleverne får den bedste undervisning inden 

for de rammer, der nu er givet. Det har været forbundet med enorme ud-

fordringer – ikke mindst når det praktiske f.eks. elektroniske platforme 

ikke fungerer. Men alle har påtaget sig ansvaret, og er gået til opgaven 

med en fantastisk indsats trods en omstilling i turbofart. Det gør vi ikke 

mindst fordi vi er professionelle, og fordi vi ved, at den daglige under-

visning er vigtig for eleverne. Det har også været en særlig situation for 

vores medlemmer, som arbejder udenfor skolen: ansatte på forvaltnin-

gerne, PPR og UUV, som også har måttet arbejde hjemmefra.  

 

I går kunne man da også på folkeskolen.dk læse, at vores undervisnings-

ministers respekt for landets folkeskolelærere ikke er blevet mindre gen-

nem de senest tre uger. Tværtimod. For dybest set løser lærerne i denne 

krisetid en opgave hver dag som egentlig er fuldstændig umulig, siger 

Pernille Rosenkrantz-Theil. 

 

Også arbejdet på kredskontoret har været noget anderledes end vanligt. 

Vi har så vidt muligt, undgået fysiske møder, men der har været gang i 

telefonerne og mange Skype-møder. I torsdags havde vi TR-møde via 

Skype. Det var godt at høre, at der på de enkelte arbejdspladser er fundet 

fornuftige løsninger på hele denne usædvanlige situation.  

 

Vi står nu foran en velfortjent påskeferie dog med uvisheden om, hvor-

dan vores arbejdssituation ser ud efter påske. Officielt er skolerne på nu-

værende tidspunkt lukket til og med 2. påskedag, men der er vist ikke 

mange hverken elever, forældre eller skolefolk, der tror på at det kommer 

til at ske – mon ikke statsministeren en af de nærmeste dage fremlægger 

en plan for en delvis åbning af Danmark igen herunder skolerne. Hvis og 

når det skulle ske, er kredsen klar til at gå i dialog med forvaltningerne i 

både Køge og Stevns for at sikre, at det kan foregå på en sundhedsmæs-

sig forsvarlig måde for både elever og ansatte. 

 

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse 
Overenskomstparterne indgik sidste fredag en aftale om at suspendere 

feriereglerne, så de medarbejdere, der ikke kan arbejde hjemmefra kan 

sendes på ferie med dags varsel. Formålet med aftalen var at bidrage til, 

at kommunerne står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefter-
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slæb, når der vendes tilbage til normalsituationen. Siden aftalen blev ind-

gået har hovedforeningen desværre oplevet, at en lang række kommuner 

og skoleledelser har varslet lærere afvikling af ferie.  

 

Men lærerne har jo rigeligt med arbejdsopgaver med nødundervisning 

derhjemme, så det var bestemt ikke hensigten med aftalen, at den skulle 

bruges som spareobjekt. Vi har heldigvis kun hørt om en eventuel pro-

blemstilling for et par enkelte lærere på en enkelt skole i Køge. Vores 

medlemmer på PPR har været i en lidt anden situation, her afvikler de, 

som har restferie eller feriedage fra 6. ferieuge tilbage ferie. 

 

Forhandlinger om lokalaftale i Køge 
Inden landet lukkede ned var vi påbegyndt forhandlingerne om en lokal 

arbejdstidsaftale i Køge. Jeg kan ikke løfte sløret for indholdet i disse 

drøftelser, men fortælle at vi har aftalt en række temaer, der skal drøftes. 

Forhandlingerne har i sidste tre uger været sat på pause, men i dag gen-

optog vi forhandlingerne via Skype. Vi er klar over, at det presser sig på i 

forhold til næste skoleårs planlægning, men ingen havde kunnet forudse 

denne Coronakrise, og vi er heldigvis kun i starten af april. 

 
TR-valg 
Hvis en arbejdsplads ikke fik afholdt TR-valg før nedlukningen af Dan-

mark, fortsætter den nuværende TR indtil det er muligt at afholde valg. 

TR-valg skal almindeligvis varsles med minimum 2 uger. 

 

Generalforsamling - udsat 
Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvornår Danmark lukker op for 

forsamlinger af denne størrelse, kan vi ikke endnu komme med en ny 

dato. Ifølge vore vedtægter skal generalforsamling varsles med minimum 

4 uger før afholdelse. 

 

Medlemsarrangement 15. maj - aflyst 
Det medlemsarrangementet, som vi annoncerede med i sidste måned til 

afholdelse den 15. maj er aflyst. Dels ved vi ikke om vi må mødes så 

mange og derudover har Teaterbygningen for leden dag meddelt os, at de 

ikke er klar til at åbne den 15. maj.  

 
Kredskontoret er mobilt så længe, vi skal stå sammen ved at være hver 

for sig, men vi kan fortsat træffes på telefonen. 

 

Brug nu påskeferien til at få slappet af og pas godt på dig og din familie. 

 

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en god påskeferie 

Kredskontoret holder luk-
ket i påsken fra fredag den 
3. april til og med mandag 
den 13. april. 
Kredsens mail 044@dlf.org 
vil blive tjekket jævnligt. 
I akutte tilfælde er kred-
sens telefonnummer:  
56 66 29 66 
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