
 
13. marts 2020 

 

Hjemsendelse på grund af Corona 
 

Alle kommunalt ansatte skal som udgangspunkt arbejde hjemmefra i uge 12 og 13. Undtaget 

er ansatte i sundheds- og plejesektoren. På skoleområdet opretholdes et nødberedskab. 

Hjemsendelsen rejser mange spørgsmål, som vi løbende vil forsøge at besvare. Vi starter med 

nogle få herunder.  

Det er vigtigt at understrege, at situationen er grundlæggende forskellig fra lockouten i 2013. 

Vi er fortsat på arbejde og får fortsat løn. Det er principielt udelukkende vores arbejdssted, der 

er ændret. 

 

Hvem skal stå for nødberedskabet? 

Det er en ledelsesmæssig beslutning, men vores anbefaling er, at lærere og pædagoger selvføl-

gelig deltager i nødberedskabet i fornødent omfang. I forhold til de lærere, der skal deltage i 

nødberedskabet, anbefaler vi, at lærere i risikogrupper undtages. Det gælder eksempelvis kro-

nisk syge, gravide og lærere over 60 år. Ligeledes bør lærere, der er pårørende til de nævnte 

grupper, eller som selv har børn, der skal passes, friholdes. 

Hvad sker der, hvis jeg har aftalt 6. ferieuge i lukningsperioden? 

Ferie afholdes som aftalt. Vi er fortsat på arbejde. Aftalt ferie kan som udgangspunkt ikke æn-

dres. Man kan aftale med sin leder, at man udsætter ferien, men man har ikke krav på at få sin 

aftalte ferie udsat. 

Hvad sker der med de undervisningstimer, jeg har i lukningsperioden? 

Det spørgsmål afventer en afklaring. Udgangspunktet er, at eleverne fortsat undervises og 

dermed må det forventes, at det også er læreren, der står for undervisningen. Men vi har aldrig 

været i en lignende situation, så aftalerne tager ikke nødvendigvis højde for denne situation. 

Hvad hvis jeg bliver syg i lukningsperioden? 

Så melder man sig syg som sædvanlig – med mindre, ledelsen har givet anden instruks. Det 

samme gælder raskmelding. 

Vi vil udsende Nyhedsbreve i fornødent omfang. Vi vil forsøge at samle op på de generelle 

spørgsmål. Du er meget velkommen til at sende spørgsmål på 014@dlf.org  

Kredskontoret i lukningsperioden 
 

Kredskontoret er fortsat åbent i skolelukningsperioden. Men ikke nødvendigvis på de sædvan-

lige kontortider. Hvis det ikke er bemandet, er der henvisning på telefonsvareren. 

Hvis du har spørgsmål, så gør som altid ved henvendelse: 

 Ring til kredskontoret på 36 77 70 14 

 Send en mail på 014@dlf.org 
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 Kontakt kredsformand Flemming Ernst på 40 56 73 14 

 

Aflysninger - udsættelser 
 

Den aktuelle situation gør det desværre nødvendigt at udsætte en række arrangementer. For os 

er det: 

 Generalforsamlingen i Hvidovre Lærerforening. Den skulle have været afholdt den 19. 

marts. Generalforsamlingen vil blive afholdt senere på foråret. På generalforsamlingen 

er der valg af kredsformand, kongresdelegerede, suppleanter for de kongresdelegerede, 

kasserer, revisorer og revisorsuppleanter. Disse valg skulle have haft virkning fra 1. 

april. Indtil generalforsamlingen er afholdt, fortsætter de nuværende valgte på deres po-

ster. 

 Medlemsweekenden den 18. – 19. april. Vi forventer ikke, at alt er tilbage til det nor-

male allerede i midten af april, og vi har derfor valgt at udsætte medlemsweekenden. 

Hvornår det bliver muligt at gennemføre den, er det umuligt at sige, men det bliver 

først efter sommerferien. 

 Folkeskolefestivalen den 19. april. Selv om det værste Corona-angreb måske er over-

stået her, er planlægningen af festivalen gået i stå, så den udsættes også til efter som-

merferien. 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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