
Kære medlemmer 

Her er nogle spørgsmål, som vi har stillet, og de svar vi har fået fra Julie Becher/Fagcenteret: 

• Spørgsmål: Hvordan ser det ud med specialtilbuddene; Ladegårdsskolen og Hjortholm samt 
specialklasserækkerne - er de åbne som normalt eller kun som nødpasning? 
Svar: Også her holdes lukket – men med mulighed for nødpasning for de børn, hvor det 
måtte være strengt nødvendigt. 

  

• Spørgsmål: Hvordan er holdningen, hvis der er lærere, der ønsker at komme på skolen og 
forberede sig, når skolen er lukket? 
Svar: Forventningen er jo, at man er hjemme. Men, det kan godt være en mulighed for 
enkelte, hvis der er behov – selvfølgelig hvis man ikke er syg, holder afstand, er omhyggelig 
med hygiejneregler og så videre.  

 

• Spørgsmål: Omkring nødpasning: lærerne skal stå til rådighed for dette, men Danmarks 
Lærerforening melder ud, at man opfordrer til at gå udenom lærere med kroniske 
sygdomme, gravide og lærere over 60 år i den forbindelse. Er det en opfordring Holbæk 
Kommune vil følge, og hvad med fx lærere med små børn, som får et 
(nød)pasningsproblem, hvis de skal dække et nødberedskab?  

Svar: Når vi planlægger nødpasning, vil vi generelt og i videst muligt omfang søge at tage 
hensyn til medarbejdere, der er særligt sårbare, har svagt helbred, er gravide m.m. Der vil 
også blive forsøgt at tage hensyn til medarbejdere med små børn, der ikke har mulighed 
for pasning, så de ikke belaster nødpasningen unødigt, og så disse kan holde deres børn 
hjemme, så vi også her er med til at minimere unødvendig fysisk kontakt mellem 
mennesker. 

• Spørgsmål: Kan man som lærer få ændret aftalt afvikling af fx 6. ferieuge, afspadsering eller 
seniordage, som skulle have fundet sted i uge 12 og 13 til et senere tidspunkt? 
Svar: Som udgangspunkt og indtil andet meddeles afvikles aftalt 6. ferieuge, afspadsering 
og seniordage, da der ikke er tale om ferieforhindring. Holbæk Kommune afventer dog en 
endelig udmelding fra KL/Forhandlingsfællesskabet, hvorefter HR vil informere yderligere. 
 
 
Vi vil løbende lægge spørgsmål og svar af generel interesse for alle lærere i Holbæk 
Kommune ud på hjemmesiden efterhånden som der opstår behov for det, ligesom Holbæk 
Kommune også vil informere i størst muligt omfang. 
 
Mange hilsner fra Hans Junker, kredsformand 
 
”Vi skal stå sammen – på afstand – og passe på hinanden” 


