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Aktuel orientering 12 

 

Tak for jeres store arbejde med at få skoleåbningen til at fungere indenfor de 

rammer, der er udstukket af regering og Sundhedsstyrelse, og med respekt 

for vores arbejdstidsaftales prioritering af forberedelsestid og fleksibilitet.  

 

Vi får fortsat mange meldinger på, at der er problemer med rengøringstan-

dart og værnsmidler – det er fortsat den klare melding fra forvaltningen, at 

sundhedsforholdene skal være i orden, før skolen kan åbne. Vi har meddelt 

BUF, at der er brug for tydelighed omkring, hvor man som skole skal gå 

hen, hvis der er usikkerhed eller uenighed om, hvorvidt det er forsvarligt at 

åbne skolen.  

 

Vi får også henvendelser fra tillidsvalgte, der har medlemmer, der ikke kan 

få børn passet, og som skal på arbejde. Det er tydeligt i udmeldinger fra mi-

nisterium og BUF, at man som forældre, der fysisk skal på arbejde, skal ha-

ve børnepasningsmulighed. En lignende problemstilling er medlemmer, der 

skal møde på arbejde lidt før kl. 8.00, og som først kan aflevere eget barn kl. 

8. Foreningens melding er her, at den enkelte arbejdsplads, i denne helt sær-

lige situation, bør udvise så store personalemæssige hensyn, som det er mu-

ligt.   

 

Rigtig mange skoler har, som udmeldt fra BUF i en ledermail i forgårs, op-

delt dagen med 8-13 skole og 13-16 noget fritidslignende. Flere skoler har 

også valgt at opfordret forældre, der ikke har pasningsbehov om eftermidda-

gen, til at meddele dette til skolen. Hermed kan der også komme lidt luft i en 

meget presset personalesituation. Det gør det også nemmere at efterleve 

KLF’s anbefaling om, at man som lærer og børnehaveklasseleder ikke bør 

have mere end 25 timer i skolens 40 timers helhedstilbud. Desværre er der 

skoler, hvor lederen vælger, at personalet skal være på skolen 8-16 hver dag 

og helst så meget som muligt sammen med eleverne.  I den situation vil der 

ikke være megen tid til forberedelse, forældrekontakt og teammøder. Der er 



 

de steder mere tale om nødpasning end nødundervisning. Det var ikke det, 

der var meningen, så vi er i kontakt med TR´ere fra de skoler, forvaltning og 

politikere, og håber det bliver ændret.  

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 
 

 

 

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


