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Kære medlemmer 

 

Genåbningen af skolerne står for døren. 

På trods af, at vi har prøvet det før, virker det som endnu en ny og usikker opgave. 

Kredsen arbejder på højtryk for at påvirke den nuværende situation. Særligt på disse områder mod-

tager vi tilbagemeldinger om meget store udfordringer: 

Lærerne skal undervise i mange klasser – og har dermed kontakt med mange forskellige personer i 

løbet af dagen. Naturlig bekymring ang. Smitterisiko. 

Normalskemaer videreføres. Der er fra centralt hold blevet opfordret til pædagogiske tiltag – og mu-

ligheder for at ændre på skemaerne. 

Fokus på rengøring og rengøringstandarden når eleverne vender tilbage. 

Test – muligheden for at blive testet 2 gange om ugen. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, 

at lærerne ikke kan pålægges at teste kollegaerne. Det er ikke lærernes opgave. Lærerne underviser - 

og skal ikke påtage sig denne omsorgs- og plejeopgave. Vi ved, at der på nogle af skolerne arbejdes 

på fornuftige løsninger, der ikke omfatter lærerne. 

Kredsen arbejder intenst for at der findes fornuftige løsninger på ovenstående problemstillinger. Vi 

har kontakt til mange parter omkring skolerne.  

Ligeledes arbejdes der på højtryk centralt i DLF. Bl.a. er der stort fokus på arbejdet med de nye ud-

meldte retningslinjer, som i den grad mangler tydelige udtalelser. De indeholder for meget ”bør” – og 

for lidt ”skal”. TR har i dag modtaget DLF’s kommentarer til retningslinjerne og deres videre arbejde 

omkring dette. 

Hvis der er områder I mener kredsen bør sætte yderligere fokus på, kontakt da jeres TR eller AMR.  

 Og I er naturligvis altid velkomne til også at kontakte kredsen. 

 

I håbet om en god weekend til jer alle. 

 

Med venlig hilsen 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

Næstved Lærerkreds 
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Resumé 

• Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjerne for genåbningen 8. februar for 0.-4. klassetrin 

• Retningslinjerne er vedlagt 

• Retningslinjerne ligner i store træk retningslinjerne fra genåbningen i foråret 2020 

• Det er dog præciseret, at skolerne skal have mere fleksible rammer end normalt frem til sommerferien 

 

Til tillidsrepræsentanten 

Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort retningslinjerne for genåbningen for 0.-4. klasse. Retningslinjerne 

er vedhæftet denne udsendelse. 

Om retningslinjerne 

Retningslinjerne ligner i store træk de retningslinjer, der var gældende ved sidste genåbning af skolerne i foråret. 

Foreningens vurderingen af retningslinjerne 

Foreningen har været i dialog med både med ministeriet og andre af skolens parter om retningslinjerne. DLF har presset på for, 

at retningslinjerne skal være så tydelige som muligt for at undgå, at der opstår lokale smitteudbrud med store konsekvenser 

for lærere, elever og forældre. De retningslinjerne, der nu er kommet, er langt fra så klare og tydelige som efterspurgt. 

Det er dog i retningslinjerne blevet præciseret, at skolerne skal have mere fleksible rammer for organiseringen af under-

visningen end normalt frem til sommerferien 

Danmarks Lærerforening har bl.a. påpeget over for ministeriet, at der i retningslinjerne er for meget ”bør” og for lidt ”skal”. 

Ministeriet forklarer det således, at når der er lovhjemmel bag – 

altså når der er et retskrav – kan man skrive ”skal ”. Som f.eks. at ”forældre skal bære mundbind (...)”. Grunden til, at der står 

”bør” mange steder i retningslinjerne, er, at det bygger på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og der derfor ikke er et 

retskrav/lovhjemmel bag. 

Det er derfor vigtigt at understrege, at ministeriet forventer, at man på skolerne gør alt, hvad man kan, for at følge og overholde 

retningslinjerne med henblik på at nedbringe smitterisikoen og lave et skoletilbud, der er så trygt og sikkert som muligt for 

elever, lærere og forældre. 

Foreningen arbejder desuden på en central melding/præcisering af retningslinjerne i et fælles brev fra ministeriet, KL, Skolele-

derforeningen og DLF. 

Foreningens anbefalinger til lokal udmøntning af retningslinjerne 

Fra centralt hold er der udarbejdet retningslinjer og anbefalinger til, hvad man lokalt bør være opmærksom på, når man gen-

nemfører nødundervisning med fysisk fremmøde. Det handler bl.a. om, at eleverne både i undervisningen og pauserne bliver i 
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deres klassefællesskab med få faste lærere, samt at afstandskravet på to meter overholdes. 

Det indebærer naturligvis, at skolerne må fravige målsætningen om linjefagsdækning, ligesom det kan være nødvendigt at 

ændre omfanget og indholdet af elevernes undervisning ved: 

• at afkorte skoledagen 

• at tilrettelægge undervisningen i mindre hold 

• at aflyse understøttende undervisning 

• at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag. 

På baggrund af retningslinjerne kan foreningen ikke se, at det er en mulighed at åbne med en skoledag, der ligner hverdagen 

før corona. 
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Test af personale 

Det fremgår af retningslinjerne, at der vil blive udarbejdet en model for anvendelse af hurtigtest ifm. genåbningen. Det 

skal i den forbindelse understreges, at kommunerne ikke kan sætte lærere til at udføre testene, da dette ikke er omfat-

tet af dækningsområdet for Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen. 

 


