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Aktuel orientering 8 

 
De københavnske skoleledere har i dag indsendt deres plan for håndtering af den 

gradvise åbning af skolerne til BUF. Københavns Lærerforening forventer, at I i 

overensstemmelse med BUF´s udmelding har været inddraget i og orienteret om 

den plan, som lederen har fremsendt.  

 

Vi har, som jeg skrev i går, meddelt, at der ikke, efter vores vurdering, vil være 

personaleressourcer til et helhedstilbud fra kl. 8 til 16. For at få personaleressour-

cen til at passe med antallet af børnegrupper og åbningsflade, ser vi derfor nu lede-

re, der for at løse opgaven ser stort på  de arbejdstidsmæssige og sundhedsmæssige 

forpligtelser. Vi har modtaget eksempler på, at lærere og børnehaveklasseledere 

skal have nødundervisning 30 timer ugentlig med en elevgruppe på 16 – dette er 

selvfølgeligt langt ud over, hvad der er arbejdsmæssigt er rimeligt og sundheds-

mæssigt forsvarligt.  

 

Vi er i dialog med forvaltningen og borgmester, når vi støder på eksempler på 

problematisk håndtering. Jeg har aftalt et telefonmøde med Tobias Stax, adm. di-

rektør i BUF i morgen formiddag, hvor han har et overblik over skolernes tilba-

gemeldinger. Vi vil her drøfte, hvordan en skoleplan med en rimelig og bæredyg-

tig balance skal se ud. I må derfor gerne i løbet af aftenen sende eksempler på pro-

blematisk håndtering af åbningen til mig på mail laso@dlf.org 

 

Vi forventer som tidligere udmeldt, at I inddrages inden den lokale leder fastlæg-

ger helhedstilbuddet og planen for den gradvise åbning af  skolen. Men det er ikke 

jer, der indgår og forpligtes af en aftale med lederen.  

 

Endelig skal I være opmærksom på, at der er åbnet op for at bruge ekstra ressour-

cer på personale i det omfang, det er muligt at skaffe medarbejdere, der har de 

nødvendige kompetencer.  

 

Der har været en del forvirring omkring særligt sårbare grupper 

Følgende er nu lagt ud på UVM’s hjemmeside: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-

coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning


 

Lægerne hermed har fået den instruks, at der skal foretages en individuel sund-

hedsfaglig vurdering. Regeringen har dermed bekræftet den udmelding, som 

statsministeren og undervisningsministeren kom med onsdag aften 

Det er altså den praktiserende læge, der ud fra en konkret individuel vurdering 

afgør, om læreren skal på arbejde. Der er endvidere en henstilling til kommunerne 

om at afvente, at læreren har haft mulighed for at kontakte lægen. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 

P.S. Denne TR udsendelse er sendt til både TR og AMR. 
 


