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Kære medlemmer

Den gradvise genåbning af skolerne for de yngste elever og den 
fortsatte fjernundervisning af de ældste elever

Perioden fra 11. marts, hvor skolerne lukkede ned, og frem til nu 
har båret præg af indførelsen af en lang række regler og 
retningslinjer, som grundlæggende har ændret måden at drive 
skole på, samtidig med at alle involverede parter har ydet en 
kæmpe indsats for at få tingene til at lykkes.

Som bekendt er der ingenting, der er så skidt, at det ikke er godt 
for noget. På vores område gælder det i forhold til TRIO’ens og 
MED’s betydning. Begge organer har samarbejdet mellem ledelse 
og medarbejdere som omdrejningspunkt, og den helt særlige 
situation, som vi befinder os i for øjeblikket, har betydet, at der 
samarbejdes både oftere og tættere, end det er tilfældet normalt. 
Det har haft den meget positive effekt, at der i samarbejde er 
fundet gode lokale løsninger på mange af de udfordringer, som 
hele tiden opstår. Det er vores håb, at det tætte samarbejde til 
gavn for alle, som har fundet sted specielt i TRIO’en – men også i 
MED – kan videreføres, når hele Corona-krisen er overstået.  

Den seneste store ændring med den gradvise genåbning af 
skolerne torsdag efter påske har igen krævet meget af jer, men 
det ser heldigvis ud til, at hverdagen fungerer, og der er ved at 
indfinde sig en form for rutine. Det er vores håb, at tiden frem 
mod 10. maj ikke forstyrres af nye udmeldinger, så de af jer, der 
er fysisk på arbejde kan få skuldrene lidt ned i forhold til hele 
tiden at skulle forholde jer til nye retningslinjer.

De af jer, der forestår fjernundervisning af de ældste elever, har 
lagt en stor indsats i at omlægge undervisningen til i høj grad at 
være båret af virtuelle møder med eleverne. Her er en af 
udfordringerne, at arbejds- og privatliv risikerer at smelte 
sammen med nogle meget lange arbejdsdage til følge.
For alle gælder det fortsat, at det er vigtigt, at I får/tager jer 
mulighed for at holde pauser i løbet af arbejdsdagen. Vores 
indtryk på kredsen er, at der arbejdes på/er fundet løsninger på at 
finde rum til pauser for de af jer, der er fysisk på arbejde. De af 
jer, som fjernunderviser, må selv være opmærksomme på at få 
holdt pauser.



Der snakkes rigtig meget om, hvor 
vigtigt det er at få de ældste elever 
tilbage i skole igen rent fysisk. 
Skolelederne har i denne uge møde 
med medarbejdere fra Vækst og 
Bæredygtighed i kommunen i forhold 
til at få afklaret, hvilke muligheder 
der er lokalt for at finde lokaler andre 
steder end på selve skolerne, hvis det 
bliver besluttet, at de ældste elever 
skal tilbage i skole rent fysisk og de 
nugældende retningslinjer for bl.a. 
afstand fortsat skal være gældende. 
Næste pejlemærke lige nu er midt i/i 
slutningen af næste uge, hvor 
regeringen vil melde ud, hvad der 
indgår i næste fase af genåbningen.

Fælleserklæringen – sådan udmøntes den i Holbæk Kommune

D. 20. marts lavede KL og Forhandlingsfællesskabet en fælleserklæring, som understregede, at 
det som en konsekvens af Corona-krisen kunne blive nødvendigt at omplacere medarbejdere 
fra deres normale arbejde til i stedet at skulle varetage en anden opgave på fx sundheds,-
ældre- eller nødpasningsområdet. I Holbæk Kommune har vi indtil nu arbejdet med den størst 
mulige grad af frivillighed. Det har således fx handlet om, at deltidsmedarbejdere kunne gå på 
fuld tid, og man har kunnet melde sig til en jobbank, hvis man ville stille sin arbejdskraft til 
rådighed på et andet område. Og det har heldigvis kunnet dække behovet indtil nu. Men med 
den gradvise genåbning af bl.a. skoler og dagtilbud, så er det sandsynligt, at der vil komme til at 
mangle personale specielt på dagtilbudsområdet. For at være forberedt på denne situation har 
der været arbejdet i de faglige organisationer og Holbæk Kommune for at finde ud af, hvordan 
Fælleserklæringen kan føres ud i livet i Holbæk Kommune. Det arbejde har mundet ud i, at der 
i dag, torsdag, er blevet indgået en lokalaftale mellem Holbæk Kommune og de faglige 
organisationer. 
Det er svært at sige, hvor stort behovet for omplacering vil være, men det er vores vurdering 
på kredsen, at det ikke vil komme til at berøre lærere, der varetager undervisning, fordi der jo 
så vil mangle lærere til at stå for undervisningsopgaven. 
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Der sker heldigvis også stadig ting, som ikke har noget med 
Corona-krisen at gøre. 
Her får I lige et overblik over nogle af de ting:

Arbejdstidsforhandlinger centralt og lokalt: De nationale 
forhandlinger om arbejdstid skulle have været afsluttet d. 27. 
april. Men pga hele Corona-situationen er slutdatoen nu rykket til 
d. 24. maj. Der er fra centralt hold udsendt et langt medlemsbrev 
i mandags, som fortæller om hele forløbet. Vores egne lokale 
arbejdstidsforhandlinger har også været påvirket af Corona. Der 
skulle have været et forhandlingsmøde onsdag i sidste uge. Det 
finder nu i stedet sted onsdag i næste uge. Kredsens hovedfokus 
er fortsat at skabe større overblik og gennemskuelighed for jer 
(og lederne) i forhold til omfanget af jeres arbejdsopgaver. Andre 
fokusområder er (pause)forholdene for de af jer, der arbejder i de 
specialiserede tilbud på skolerne samt præcisering af tiltag for de 
nyuddannede. Vi håber at være i mål med noget på det lokale 
område før de nationale forhandlinger afsluttes

Særlig feriegodtgørelse: I vil som sædvanlig få særlig 
feriegodtgørelse med jeres maj-løn, som I har modtaget i e-boks. 
På grund af overgangen til ny ferielov vil beløbet dog være mindre 
end normalt. Differencen bliver placeret i en feriefond og vil 
komme til udbetaling, når I går på pension. For øjeblikket 
diskuteres det politisk, om disse indefrosne feriepenge skal 
udbetales nu for at sætte gang i forbruget ovenpå Corona-krisen.
I vil selvfølgelig blive informeret, hvis der sker ændringer

Den fysiske lærerkalender: Vi har lige modtaget den nye udgave 
af lærerkalenderen – i en optimistisk lysegrøn kulør. TR på 
matriklerne vil lave en liste, som I kan skrive jer på, hvis I gerne vil 
have en lærerkalender. TR vil efterfølgende kunne afhente 
kalendere til jer på kredskontoret. Pensionistmedlemmer er 
velkomne til at afhente kalenderen på kredskontoret – men ring 
lige først, så I sikrer jer, at der er nogen på kontoret, når I kommer

Mange hilsner fra
Hans Junker, formand

” Vi kan så meget mere, når vi står sammen. 
Også selv om vi skal holde fysisk afstand ”


