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Statsministeren meddelte i går, at skolerne onsdag efter påske gradvist skal 

genåbne. For de almene folkeskoler gælder udmeldingen 0.-5. klassetrin, og 

for specialskoler gælder det for samtlige klassetrin.   

 

Det rejser uundgåeligt en række spørgsmål, hvor mange først kan besvares, 

når vi inden længe får præsenteret retningslinjerne fra 

sundhedsmyndighederne. Foreningen vil, når vi har fået en udmelding fra 

sundhedsmyndighederne, sende endnu en TR-udsendelse.    

 

 

Der vil fortsat være behov for, at I, på baggrund af de sundhedsfaglige 

retningslinjer og udmeldingen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, drøfter 

planen for jeres skole i TRIO, inden lederen melder ud til forældre og 

ansatte.  

 

Den klare melding fra Børne- og Undervisningsministeriet er, at rammerne 

og hygiejnen skal være i orden, inden der åbnes, og at der fortsat vil være 

tale om nødundervisning – der er altså ikke tale om undervisning, der lever 

op til de almindelige undervisningsstandarter. Derudover har ministeriet 

meldt ud, at der er mulighed for gradvis åbning af skolen, så det 

sundhedsmæssigt og logistisk er forsvarligt.  

 

Er man som lærer særlig udsat eller har et medlem af husstanden, der er i 

risikogruppen, skal man undtages fra at møde op.  

 

Hvis der lokalt er usikkerhed i forhold til håndtering af situationen, eller hvis 

der er uenighed mellem leder og den tillidsvalgte, vil vi opfordre til at I 

kontakter foreningen. Ligeledes regner vi med, at lederen drøfter situationen 

med forvaltningen.  

 

Endelig skal I ikke tøve med at kontakte foreningens sekretariat eller ni 

bestyrelsesmedlemmer, som vil kunne give fagpolitisk sparring i forhold til 

en lokal problemstilling. Derudover vil meldinger fra jer indgå i bestyrelsens 



 

overvejelser og drøftelse af situationen, når vi holder bestyrelsens jævnlige 

videomøder.   

 

I en situation med megen usikkerhed, og meget overladt til en lokal fornuftig 

forvaltning, var det glædeligt, at ministeren i går meldte ud, at der ikke 

bliver afholdt afgangseksamen i år, og at de afsluttende 

standpunktskarakterer afløser prøvekaraktererne. Dermed fulgte regeringen 

anbefalingen fra DLF.  

 

Nedenfor er link til videohilsen og en beskrivelse af den aktuelle situation 

ved Anders Bondo Christensen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JpsCm2aN71w&feature=youtu.be  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 

PS: Vi har valgt at sende denne aktuelle orientering til både TR og AMR.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=JpsCm2aN71w&feature=youtu.be

