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Kære medlemmer

Hver uge sine pressemøder med efterfølgende ændringer i den 
måde, der skal drives skole på i disse Corona-tider.

Statsministerens pressemøde mandag d. 6. april, 
betydning for skolerne

Mandag aften var meldingen på statsministerens pressemøde, at 
der efter påske skal til at foregå en ”gradvis, forsigtig og 
kontrolleret” åbning af Danmark. Her udgør skolerne en vigtig 
brik. Der blev nemlig bl.a. lagt op til at:

• eleverne i 0.-5. klasse skal begynde i skole igen fra 
onsdag d. 15. april  

• eleverne i 6.-9. klasse fortsat skal fjernundervises frem til
i hvert fald 10. maj

• afgangseksamen for 9. klasses-eleverne er aflyst i år

Sådan tackler vi det i Holbæk Kommune

”Dot 2 og 3” har der ikke været så meget fokus på. 
Fjernundervisningen af de ældste elever fortsætter, og både 9. 
klasses elever og lærere kan nu fokusere på at få den bedst 
mulige undervisning i resten af skoleåret uden at skulle forholde 
sig til en afgangseksamen. Det er rigtig positivt!
Tirsdag og onsdag har der været en konstruktiv dialog med 
skolechef, Julie Becher, og områdelederne om, hvordan I ude på 
skolerne bliver i stand til at leve op til intentionen i ”dot 1”.
Der har været stor enighed om, at det er en stor opgave, der her 
skal løftes, og at det derfor kræver den nødvendige tid og 
inddragelse, for at det kan lykkes. Vi er således enige om at:

• eleverne i 0.-5. klasse kan begynde i skole igen, når skolerne 
kan leve op til Sundhedsstyrelsens vejledning 

• dette tidligst bliver torsdag d. 16. april 
• de gode beslutninger træffes i samarbejde, så TRIO og MED 

inddrages, inden ledelserne sætter åbningen i gang

Påskeudgave #2   

Kredskontoret i påskeferien
Kredskontoret er lukket fra og med på lørdag 
d. 4. april og frem til og med mandag d. 13. 
april. I kan komme i kontakt med os ved 
enten at ringe på  5943 8103 og lægge en 
besked på telefonsvareren eller ved at sende 
en mail til 052@dlf.org. Så vender vi tilbage 
til jer, men der kan gå et par dage fra jeres 
henvendelse, til I får svar, da vi ikke aflytter 
telefonsvarer og læser mails hver dag.

http://dlf.org


Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3
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Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside

www.052.dk

Mange uafklarede spørgsmål

Det er meget positivt, at der overordnet er et fælles syn på, 
hvordan tingene skal gribes an ude på skolerne.
Der vil dog med meget stor sandsynlighed blive forskel på, 
hvordan tiltagene rulles ud på skolerne, fordi de lokale forhold 
spiller en ikke uvæsentlig rolle for, hvad man kan eller ikke kan.
Der er også mange spørgsmål – både fra lederne, os som kreds og 
givetvis fra jer – som vi ikke kender svarene på endnu. Ledernes 
og kredsens spørgsmål er bragt videre, og jeres spørgsmål kan I 
give jeres TR eller AMR med til de møder de skal til i TRIO og 
MED. Vi håber alle på, at svarene kommer tids nok til at kunne 
bruges, når beslutningerne skal træffes.

Specielt ét spørgsmål har fyldt både her i vores kreds og på 
landsplan. Det drejer sig om, hvordan I skal forholde jer, hvis I i 
jeres husstand bor med en person fra gruppen af særligt udsatte 
for at blive alvorligt syg, hvis vedkommende smittes med Corona-
virus. Her var den første melding, at I ikke skulle komme på 
arbejde pga risikoen for at bringe smitte med hjem. Men i 
Sundhedsstyrelsens vejledning står der, at I som udgangspunkt 
godt kan komme på arbejde i sådan en situation.
Her foregår der lige nu på højeste landsniveau forhandlinger, som 
forhåbentlig vil føre til, at det igen bliver den oprindelige 
udlægning, som vil være gældende.

Nyd påsken – der bliver brug for masser af energi fra på tirsdag

En afledt – men meget positiv – effekt af den fælles forståelse i 
Holbæk Kommune er, at I nu kan nyde resten af jeres påskeferie 
uden at skulle tænke på, hvordan tingene skal kunne løses fra 
umiddelbart efter påske. Tirsdag og onsdag i næste uge vil de af 
jer, som underviser eleverne fra 0.-5. klasse, kunne bruge på at 
gøre klar til den genåbning, som finder sted fra torsdag d. 16. 
april.  Så nyd jeres påskeferie; I har i den grad brug for den ovenpå 
en allerede stor indsats, og der bliver brug for jeres energi igen fra 
på tirsdag.

Mange hilsner fra
Hans Junker, formand

”Vi skal stå sammen og passe på hinanden,
også når mange nu skal til fysisk

at komme i skole igen”


