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Der er blandt lærere og børnehaveklasseledere i København en bekymring over, at flere og flere

lærere og elever sendes hjem grundet smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en smittet.

Blandt ansatte i grundskolen er andelen af dem, der har haft en positiv covid-19 test 40 % højere

end i den generelle andel af befolkningen.

Smittetrykket er bekymrende højt på flere af de københavnske skoler. Mange lærere og børne-

haveklasseledere henvender sig til Københavns Lærerforening med spørgsmål som:

”Hvor mange flere smittede skal der til, før skolen lukker fysisk, og undervisningen overgår til

fjernundervisning?”, ”Hvorfor er der ikke nødundervisning, som gælder for de elever, som er fysisk

til stede på skolerne?" og ”Hvem passer egentlig på os? Hvorfor vægtes det faglige før det

sundhedsmæssige på skolerne?”

Til første spørgsmål er det for KLF uforståeligt, at man ikke lukker skolerne, hvor smittetallet er

højt, og går over til virtuel undervisning. Vi har været i kontakt med forvaltningen/direktionen om

dette, da det er der, beslutningen træffes. Her mener man ikke, at skoler med højt smittetryk

bare skal lukkes. Det skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. 

Det er nødvendigt med klare udmeldinger til skolerne og til personalet med beskrivelse af, hvilke

kriterier forvaltningen vurderer ud fra.

Til spørgsmålet om hvorfor skolerne ikke er overgået til nødundervisning, så er det en national

dagsorden. Det er politisk besluttet, at skolerne skal være åbne, og det er undervisnings-

ministeren, der beslutter, om skolerne generelt skal overgå til nødundervisning. DLF arbejder på

højtryk for at få ministeren til at beslutte, at skolerne overgår til nødundervisning. Det vil betyde

færre lærere med den samme gruppe elever og en reduceret fagrække. Skolerne skal ikke melde

ind til Undervisningsministeriet og få godkendt, hvis de går over til nødundervisning for de elever,

der er fysisk til stede på skolerne. Den præcise melding fra ministeriet er, at man overgår til

nødundervisning ”... hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger

og restriktioner at give elever almindelig undervisning”. Det kan eksempelvis være, hvis der er

mange lærere eller elever hjemsendt. I København er det skolelederen sammen med område-

lederen, der beslutter dette. 

Til det tredje spørgsmål: Hvem passer på os? Lærerne og børnehaveklasselederne er en del af

frontpersonalet, og det betyder jo desværre, at der er en øget chance for smitte. Men selv om

man er frontpersonale, skal det være sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde. Det

betyder, at de retningslinjer og anbefalinger, der er, skal overholdes. Hvis arbejdsdagen ikke er

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt organiseret, skal I meddele dette til TR og AMR. Så

må de, hvis I ikke kan løse det på skolen, gå videre til KLF. Det giver KLF en mulighed for at have

et samlet overblik, som kan drøftes med forvaltningen. 
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Der er brug for entydig retning i arbejdet for at minimere coronasmitte og utryghed, der desværre

fylder meget på mange københavnske skoler. 

Endelig kan vi fortælle, at KLF gennem DLF arbejder på, at få ændret de prøver 9.klasse skal op i

til sommer, hvor problemstillingen er balancen mellem de faglige krav

og den tid, hvor eleverne har modtaget undervisning i fagene. 

Selvom det er en tid, hvor bekymringerne står i kø, vil vi ønske dig og dine en rigtig god jul og

godt nytår. Vi håber, at coronaen ikke sætter dagsorden i 2021.


