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Aktuel orientering 7 
 
I går modtog lederne vejledning i forhold til genåbning onsdag efter påske. 
Her blev det meldt ud, at skole og fritidstilbud sammen skal tilrettelægge et 
helhedstilbud i tidsrummet kl. 8 til 16. Vi har efterfølgende drøftet dette med 
direktør og borgmester, og jeg har udtrykt min skepsis i forhold til, hvorvidt 
en så stor åbningsflade kan dækkes personalemæssigt på fornuftig vis.  
 
I gårsdagens ledermail fra BUF, og i den mail, der er udsendt her til morgen, 
pointeres det, at der ikke skal åbnes, før alt sundhedsmæssigt er på plads, og 
at der kan være god ide i en indfaset åbning, hvor man så eksempelvis kan 
starte med 0. og 1. klasse. Vi kan her kun anbefale, at I bevæger jer på så 
sikker grund som muligt i forhold til åbning af skolen.  
 
Vi kan se, at lederen flere steder har indkaldt de tillidsvalgte til møde, hvor 
TR og AMR så kan inddrages i, hvordan den gradvise åbning i praksis skal 
organiseres. Det er vigtigt for foreningen at pointere, at selvom I inddrages i 
planlægningen, er det fortsat et ledelsesansvar, at arbejdsdagen er sundheds- 
og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt organiseret.  
 
Vi håber, at I lokalt kan medvirke til, at arbejdsdagen organiseres bedst mu-
ligt med et tilstrækkeligt rum til pauser og planlægning og koordinering af 
arbejdet med klasser og elever. 
Generelt er foreningens holdning, at opgaveoversigter og mødeplaner kan 
ændres med et passende varsel, hvis der imidlertid udføres egentligt merar-
bejde, så skal det honoreres. Hvis TRIO´en holder møder her i påskedagene, 
så må der findes erstatningsfrihed på et andet tidspunkt. 
 
På KLF’s hjemmeside i den gule kasse ’KLF i den kommende tid’, kan I 
orientere jer i forhold til ofte stillede spørgsmål. Siden vil blive opdateret 
tirsdag med udgangspunkt i den gradvise åbning af skolen, og I må meget 
gerne skrive, hvis I ikke finder svar på de generelle spørgsmål, I oplever som 
de mest presserende. Yderligere information kan også hentes på DLF´s 
hjemmeside via dette link: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler 



 

 
Med venlig hilsen 
Lars Sten Sørensen 
 
P.S. Denne TR udsendelse er sendt til både TR og AMR. 
 


