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Kære medlemmer

Det er nu næsten et år siden, at COVID19 vendte op og ned på vores alle sammens tilværelse. Siden har det vekslet fra 
positive meldinger hen over sommeren til en ny genlukning af samfundet fra jul og frem til nu. Der er skabt håb, fordi der 
nu findes vacciner, der beskytter mod at blive syg med COVID19, men samtidig får vi i Danmark i første omgang ikke den 
mængde af vacciner, som vi ellers var stillet i udsigt. Vi ønsker alle sammen, at vores liv skal styres af andet og mere end 
smitterisiko og restriktioner, men på den anden side er vi også nødt til at tage COVID19-truslen meget alvorligt.

Jeg glæder mig utrolig meget til at kunne indlede et nyhedsbrev til jer med at konstatere, at vi nu endelig er sluppet ud af 
det jerngreb, som COVID19 har låst os alle sammen fast i, men I ved lige så godt som mig, at det heller ikke bliver i denne 
omgang, at jeg kan komme med den glade melding. 
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COVID19 på skoleområdet; plusser, usikkerhed og minusser

Den konstante skiften mellem gode og dårlige nyheder mærker vi også rigtig 
meget på skoleområdet. Herunder ridser jeg bare nogle af de overordnede 
konsekvenser op – I kan givetvis forlænge listen med oplevelser fra jeres 
hverdag.

Plussiden: 

• skolerne er nu igen åbne for jer og eleverne fra 0.-4. klasse. Selv om I har 
gjort kæmpe landvindinger mht. virtuel undervisning, så bliver både 
undervisningsopgaven og arbejdet med trivsel bare så meget mere 
nærværende, når I og eleverne kan være sammen fysisk

• I har kunnet trække på erfaringer fra genåbningen i foråret, hvilket har 
betydet, at det ikke har føltes lige så svært denne gang

• der er kommet en afklaring for både jer og eleverne i 9. og 10. klasse i 
forhold til, hvilke fag der skal afsluttes med en eksamen til sommer. Det 
betyder, at I og eleverne nu ved, hvad det er, I skal arbejde hen imod



COVID19 på skoleområdet; plusser, usikkerhed og minusser – fortsat fra side 1:

Usikkerheden

• der foreligger en sundhedsfaglig (og samfundsøkonomisk) vurdering af, at det er forsvarligt at åbne skolerne for jer og de yngste elever. 
Samtidig siger sundhedseksperterne, at denne delvise skoleåbning vil medføre større smitte. Ingen ved hvor meget, og vi må bare alle 
sammen krydse fingre for, at et stort fokus på hygiejne vil betyde, at kun meget få af jer vil opleve at blive smittet

• I, der underviser i 5.-10 klasse, og jeres elever har nu i de sidste ca. 2 måneder skullet leve med en skolehverdag bag skærmen. I skrivende 
stund ved vi, at I tidligst kommer tilbage på skolerne d. 1. marts, men det er umuligt at sige, hvor længe I fortsat vil skulle fjernundervise. 
Denne usikkerhed slider på både jer og jeres elever, men det er også godt, at I ikke kommer tilbage, før det vurderes at være sundhedsfagligt 
forsvarligt

Minussiden

• vores folkevalgte på Christiansborg og undervisningsministeren har gode intentioner i form af en forlængelse af 
Nødundervisningsbekendtgørelsen, så den gælder indtil sommerferien og meldingen om testmuligheder for jer ude på skolerne i forbindelse 
med genåbningen. Men som I også har erfaret, så er det meget svært at omsætte de gode intentioner i jeres skolehverdag. 
Nødundervisningsbekendtgørelsen åbner mulighed for at I kan undervise eleverne i mindre hold og med en deraf følgende kortere skoledag, 
ligesom det var tilfældet i forbindelse med forårets genåbning. Det var der rigtig mange positive erfaringer med. Men nu eksisterer denne 
mulighed reelt ikke, fordi den blev muliggjort af, at SFO kørte med begrænset åbningstid i foråret, hvor SFO’en i dag har fuld åbningstid

• de udmeldte retningslinjer er ”elastik i metermål”, og de efterlader både jer og jeres ledere i en uholdbar situation, hvor det er godt, hvis fx 
opretholdelse af afstand kan lade sig gøre, og ellers er det bare ærgerligt. Den logiske sans er også udfordret, når det er afgørende vigtigt, at 
eleverne ikke blandes på tværs af klasser i skoletiden, mens det ikke opleves som et problem, når de samme elever kommer i SFO om 
eftermiddagen og blandes på tværs af klasser

• zigzagkursen i forbindelse med testning. Først blev de af jer, som arbejder med de sårbare børn meget kortvarigt tilbudt kviktestmuligheder 
på skolen. Så forsvandt den mulighed, fordi testkapaciteten skulle bruges på plejecentrene. Så kom meldingen om, at når skolerne skulle 
åbne for 0.-4. klasse, skulle lærerne have mulighed for at blive kviktestet på skolen to gange ugentligt. Det var så bare ikke lige på plads til 
genåbningen. Her er det vigtigt at understrege, at det er blevet en – utaknemmelig - kommunal opgave at forestå disse test, og mange 
kommuner, bl.a. vores, har – selv om de har knoklet med opgaven - ikke haft mulighed for at få en testorganisation op at stå på den korte 
tid, der har været. Så det kommer først til at fungere efter vinterferien. Og så er der hele spørgsmålet om, hvem der skal forestå disse test. 
Her har nogle af jer på skolerne fået opfordringer til at melde jer frivilligt som podere i forhold til jeres kolleger, mens andre af jer ikke har 
fået dette ”tilbud”. I er jo alle sammen fuldt beskæftiget med at undervise, så det er svært at forstå rationalet bag en opfordring til, at I også 
lige kan varetage en opgave som podere flere gange om ugen

• og hvem andre end nogle folketingspolitikere med ministeren i spidsen er det lige, der kan se de gode grunde til, at I skal gennemføre 
nationale test, når I kommer tilbage til skolerne i stedet for at fokusere på at give eleverne god undervisning?



Skolestruktur
Bjergmarkskolen, Tuse Skole og Jernløse/Undløse/Knabstrup kender 
allerede deres skoleledere, da der her er tale om de tre tidligere 
områdeledere. St.Merløse/Ugerløse/Stestrup har fået godkendt en 
ansøgning om anderledes ledelse, så her er der ikke slået en 
skolelederstilling op. Ansøgningsfristen til de nye stillinger som skoleleder 
på de resterende 7 skoler udløber i vinterferien, hvorefter udvælgelse og 
samtalerunder går i gang, så I alle kender jeres skoleleder pr. 1. april. Hvem 
I skal have som pædagogiske ledere afgøres af jeres nye skoleledere og 
direktør Lene Magnussen, og det kommer på plads i løbet af april.
Som et led i den nye skolestruktur er der et forslag til ny tildelingsmodel, 
hvor en af hovedingredienserne er, at der lægges op til, at den fremtidige 
model er mere klasse- end elevbaseret. Det er dog mere nuanceret end 
som så, så skolebestyrelserne og vi som kreds skal være vågne i den meget 
korte høringsfase, som udløber allerede onsdag efter vinterferien.

Arbejdstid
Vedhæftet nyhedsbrevet finder I det årshjul, som kreds og 
kommune i fællesskab har udarbejdet i forhold til, at arbejdet 
med den nye centrale arbejdstidsaftale, A20, nu for alvor går i 
gang ude hos jer på skolerne. Der er mange rigtig positive 
elementer i forhold til en øget grad af åbenhed, 
gennemskuelighed og inddragelse i forhold til de prioriteringer, 
som har betydning for jeres arbejdsforhold. I kan også se, at den 
samtale, som I har med jeres leder om jeres arbejdsopgaver, nu 
er flyttet frem til at ligge som afslutning på fagfordelingen og 
inden udarbejdelse af jeres opgaveoversigter. Det er den logiske 
placering af disse samtaler, og det vil bevirke, at både I og jeres 
ledere vil få et større udbytte af disse samtaler, idet de fremover 
vil blive afholdt på forkant i stedet for som nu på bagkant.
Vi er også i gang med at lave en ny lokal arbejdstidsaftale, hvor 
elementerne fra A20 kombineres med vores i forvejen 
udmærkede lokalaftale. Dette arbejde forventes færdigt til 
arbejdet med fagfordelingen kan begynde i starten af april.

Frihedsforsøg

Lige nu befinder vi os i en idefase, hvor 
både I, skolelederne og andre parter i 
skolen har dialoger om, hvad I godt 
kunne tænke jer at lave forsøg med 
efter sommerferien. Når vi kommer på 
den anden side af 1. april skal I ude på 
skolerne drøfte, hvordan disse ideer 
bliver til konkrete forsøg, som kan 
sættes i værk ude hos jer på skolerne 
med virkning fra det nye skoleår. 
Jeg hører fra tillidsrepræsentanterne, at 
I er godt i gang med ideudviklingen, og 
det bliver virkelig spændende at se, 
hvilke initiativer I vil arbejde med!
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I forhold til de foregående 3 overenskomster i 13, 15 og 18, er der denne gang meget stille 

omkring forhandlingerne. Det skyldes til dels, at hele arbejdstidsdelen, som har fyldt rigtig 

meget de andre gange, denne gang er taget ud af ligningen med indgåelsen af den centrale 

arbejdstidsaftale A20. Det skyldes også, at der denne gang pga hele COVID19-situationen er 

lagt op til, at den ramme der forhandles om er meget snæver. Det har også betydet, at der 

nærmest i ubemærkethed er indgået en aftale på det statslige område, som vil lægge 

sporene for, hvad vi kan forvente på det kommunale område. Vi kan derfor som 

lønmodtagere desværre ikke sætte næsen op efter hverken store lønstigninger eller andre 

store forbedringer. Der er lagt op til en sikring af reallønnen og forhåbentlig også nogle 

mindre forbedringer på andre områder. Vi vil selvfølgelig informere jer yderligere, når vi 

kommer længere hen i forløbet. 

TR-valg
I marts skal I vælge TR for 

de kommende to år. 

Jeres TR vil i ugen efter 

vinterferien få tilsendt 

materiale, hvorefter I kan 

gå i gang ude på 
skolerne. 

Vi udskyder generalforsamlingen til d. 3. juni

Sidste år blev den generalforsamling, som vi 

skulle have afholdt i marts, udskudt pga

COVID19, så vi først afviklede den i starten af 

september. I år skulle vi have afholdt 

generalforsamling torsdag d. 25. marts, men 

COVID19 styrer som tidligere nævnt desværre 

stadig en stor del af, hvad der kan lade sig gøre. 

Vi udskyder derfor årets generalforsamling til 

torsdag d. 3. juni, hvor vi har et håb om, at 

restriktionerne er løsnet så meget, at vi kan 

mødes fysisk og afvikle vores 

generalforsamling.

Kredskontoret i vinterferien
Trine og jeg glæder os ligesom jer til vinterferien. Derfor er kredskontoret 

lukket i vinterferien, men I kan som sædvanlig komme i kontakt med os 

enten ved at ringe på 5943 8103 og lægge en besked på telefonsvareren eller 

ved at skrive til 052@dlf.org. Vi aflytter telefonsvarer og tjekker mail et par 

gange i løbet af ferien, hvorefter vi kontakter jer.Så er der kun tilbage at ønske jer alle sammen en god og velfortjent 

vinterferie uanset hvor, hvordan og sammen med hvem I holder den😊. I år 

ser det ud til, at langrendsskiene kan komme i brug herhjemme – i hvert fald 

hvis I tager til Sydsjælland, Fyn eller Sønderjylland – når det nu ikke er muligt 

at tage ud i den store verden. Alpint skiløb og sydens sol er desværre ikke en 

mulighed i år, og hele COVID19-situationen har jo også lært os, at det er 

dejligt at holde ferie i Danmark.

Mange hilsner fra Hans Junker, formand
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”
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