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Aktuel orientering 15 

 

I lørdags udsendte jeg en TR-skrivelse om genåbningen af skolerne for 6. – 10. klasse. 

Virkeligheden med de nye afstandskrav fra sundhedsstyrelsen har imidlertid overhalet 

den TR-skrivelse. Sundhedsstyrelsen var ude i pressen og sige, at deres vurdering nu er, 

at man holder mindst en meters afstand mellem personer i det offentlige rum, dog opret-

holdes to-meter-anbefalingen i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, 

eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.  

Vejledningen om, hvad det konkret kommer til at betyde for skolerne, vides endnu ikke, 

men der er næppe tvivl om, at skolerne i BUF kan genåbne i et større omfang end forven-

tet i lørdags. 

Anbefalingerne siger nu, at afstandskravet lempes, så der generelt skal holdes 1 me-

ters afstand. Der er situationer, hvor de 2 meter stadig vil være gældende, for eksem-

pel bør der være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasseloka-

let, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne.  

I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger 

eller regulere afstand til andre, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af 

kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter. 

Forvaltningen har derfor forlænget fristen for indsendelse af genåbningsplanerne til 

onsdag 13. maj kl. 12. 

I dag tirsdag, holdes der møde med undervisningsministeriet. Danmarks Lærerfor-

ening og Skolelederforeningen med flere deltager, og efter dette møde – onsdag eller 

senest torsdag – vil der komme mere præcise retningslinjer ud fra Undervisningsmi-

nisteriet.  

Der er fortsat en række uafklarede forhold som vi håber at der kommer klarhed over: 

Er der fortsat tale om nødundervisning? Hvordan er kravene til rengøring i elevloka-

ler og på toiletter? Hvor mange lærere bør der være omkring en elevgruppe?  

Københavns skolevæsen er fortsat ikke helt som andre, vi har relativt mange små lo-

kaler, mange elever i klasserne og samtidig begrænsede udeområder. Det gør, at der 

på en typisk københavnerskole fortsat vil være behov for fjernundervisning en stor 

del af de store elevers skoletid.  

KLF forventer stadig – på trods af den korte frist - at I som tillidsvalgte inddrages i 

genåbningsplanerne. 



 

Fra de seneste møder med henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan-

ter, blev der præsenteret følgende problemstillinger: 

 

• At der mange steder ikke er plan for pauser, og at det presser de ansatte – nogle 

steder er løsningen, at TRIO sammen udarbejder en plan for pauserne.  

• At der flere steder ikke gøres brug af medarbejderbanken på trods af behov – be-

hov for ekstra personale på baggrund af coronasituationen belaster ikke skolens 

økonomi.  

• At der er svært at hjælpe medarbejdere med stor usikkerhed eller angst overfor 

coronasituationen – Arbejdsmiljø København har en hotline med vejleding af an-

satte, ledere og tillidsvalgte.  

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 

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


