
 
2. april 2020 

 

Den aktuelle situation under hjemsendelsen 
 

Eleverne har nu været hjemsendt fra skole i 3 uger, og de fleste af jer har været det siden den 

16. marts. Kredsstyrelsen holdt møde i går. Vi kan konstatere, at der på 6 af skolerne er meget 

få elever i nødpasningen, 1 – 3 elever, mens der på 3 af skolerne er 8 – 12 elever. Tilsynela-

dende fungerer nødpasningen uden problemer. 

Nødundervisningen fungerer tilsyneladende også godt under de vilkår, det nu er muligt. Der er 

ros for den indsats, der bliver gjort, for at få undervisningen til at fungere. Senest er under-

visningsministeren i et indlæg på Folkeskolen.dk kommet med en stor anerkendelse af lærer-

nes indsats. Du kan se artiklen her. 

Fredag indgik Forhandlingsfællesskabet, KL og regeringen en aftale om afvikling af ferie i 

hjemsendelsesperioden for de offentlig ansatte. Aftalen betød, at hjemsendte, der ikke kan ud-

føre deres arbejde hjemmefra, skal afholde op til 5 dages ferie i hjemsendelsesperioden, hvis 

de har ikke afviklede feriedage/6. ferieuge. 

Aftalen gav anledning til forskellige tolkninger på skoleområdet. Det er vores klare opfattelse, 

at lærerne udfører deres arbejde hjemmefra, så godt det overhovedet er muligt. Hvilket vi også 

får ros for. Det vil derfor ikke give mening, at lærere der varetager undervisningen, skal afhol-

de ferie. Eleverne skal modtage undervisning. 

DLF, KL og Skolelederforeningen kom onsdag med en fælles udmelding, der støtter op om 

dette. Hvis der er lærere, der ikke varetager undervisning, og som har feriedage til gode, kan 

skoleledelsen, efter dialog med den ansatte, beslutte, at læreren skal afholde feriedage. Hvis 

man holder ferie, skal man naturligvis ikke arbejde. 

Aftalen om afvikling af ferie løber foreløbig frem til og med 2. påskedag. Om den forlænges, 

hvis nedlukningsperioden forlænges, kan vi ikke svare på. Men det er fortsat vores opfattelse, 

at eleverne skal have undervisning af deres sædvanlige lærere. 

De tre dage før påske, 6. – 8. april, er dage hvor vi afvikler merarbejde fra de øvrige skole-

uger. Disse dage skal der altså ikke anvendes feriedage til. 

Genopstart af skolerne 
 

Problemet med at skrive Nyhedsbrev i denne tid er, at informationerne meget hurtigt bliver 

overhalet af virkeligheden. Lige nu ser det ud til, at samfundet lukker en lille smule op igen 

efter påske. Det er næppe sandsynligt, at skolerne åbner den 14. april. Flere nævner mandag 

den 20. april som en mulighed. 

Uanset hvornår skolerne langsomt åbner op igen, bliver det på en anden måde end den der var 

før nedlukningen. Det kan være, at det bliver med delehold, formiddags- og eftermiddagshold 

eller andet. Vi skal imidlertid indstille os på, at arbejdstiden er anderledes, end det vi havde 

før nedlukningen. DLF er i dialog med KL om, hvordan man kan gøre det. Vi har også tilken-

https://www.folkeskolen.dk/1838963/undervisningsminister-jeg-boejer-mig-i-stoevet-for-laererne?utm_source=newsletter&?clickToken=


degivet overfor kommunen, at vi gerne indgår i en dialog om oplukningen, så vi finder nogle 

pragmatiske løsninger på vanskelige problemer. 

 

Periodeforhandlinger 
 

Selv om man ikke skulle tro det, sker der andet i den fagpolitiske verden end coronaaftaler. 

Lige nu forhandles der mellem DLF og KL om en ny arbejdstidsaftale. Forhandlingerne føres 

på baggrund af den rapport, lærerkommissionen kom med i december. 

Der er ikke noget konkret at orientere om fra forhandlingerne, men man er enige om, at i hvert 

fald de 5 punkter, som kommissionen pegede på, skal løses. Det er: 

 Sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder muligheden for forberedelse, teamsam-

arbejde og faglig udvikling. 

 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 

 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kolle-

giale samarbejde på skolen. 

 Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og 

behov 

Forhandlingerne var aftalt til at slutte 27. april, men også her har corona vanskeliggjort tids-

planen, så den ikke kan overholdes.  

Et resultat skal efterfølgende til afstemning blandt alle medlemmer. 

 

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 

 Kontakt kredsformand Flemming Ernst på 40 56 73 14 

 

Alle ønskes en god, coronafri påske. 

 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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