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At undervisning følger reglerne om nødundervisning. Det betyder, at der ikke skal indberettes

til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  Fx er der frihedsgrader i forhold til, hvilke fag der

undervises i og i forhold til skoledagens længde. 

At der ikke må gennemføres undervisning, hvor elever blandes på tværs af klasser (stam-

klasse), klassetrin m.v. Specialklasser og specialskoler er desværre ikke inkluderet i denne

bestemmelse. DLF arbejder på, at specialområdet også omfattes af retningslinjerne for nød-

undervisning.

For fritidsordningen gælder, at de enten skal forblive i disse grupper eller i mindre faste

grupper.

At forældre og andre besøgende på skolen skal anvende mundbind eller visir.

At lærere og børnehaveklasseledere har ret til at anvende visir.

I går aftes kom de længe ventede retningslinjer fra Undervisningsministeriet for skolerne i forhold

til genåbningen 8. februar for eleverne i 0.- 4. klasse. Vejledningen indeholder en række

anbefalinger og få regler.

Anbefalingerne er stort set de samme som før nedlukningen i december, enkelte regler er kommet

til. Som en vigtig del af genåbningen tilbydes lærerne og det pædagogiske personale, der fysisk

er på arbejde, test to gange om ugen. For lærere og børnehaveklasseledere ansat i Københavns

Kommune arbejder Børne- og Ungdomsforvaltningen netop nu på at få aftaler med testpersonale.

Tilbuddet om testning kommer også til at gælde for kommunens specialskoler og special-

klasserækker.

Det er helt afgørende, at de lave smittetal fastholdes, og at man som lærer og børnehaveklasse-

leder kan komme på arbejde uden at frygte at blive smittet eller smitte en nær pårørende. 

Nedenstående regler er gældende for grundskolen fra 8. februar:

     

Derudover gælder de generelle sundhedsfaglige anbefalinger om forebyggelse af smitte-

spredning fra Sundhedsstyrelsen (isolation af smittede, hygiejne, reduktion af tæt kontakt mellem

mennesker og håndtering af smittetilfælde), og anbefalinger om hygiejne (håndhygiejne, hyppig

rengøring af fælles kontaktpunker, tømning af skraldespande inden de er fyldte og jævnlig

udluftning).

Anbefalingerne til organiseringen af undervisningen er, at aflevering og afhentning af børnene

bør ske uden for skolen. Spisning og frikvarter foregår klassevis så kontakt på tværs af klasser

minimeres, dog kan flere klasser godt holde frikvarter samtidigt udendørs. Der skal være så få

lærere og pædagoger omkring klassen som muligt, møder blandt personale afholdes virtuelt, der

skal tages særligt hensyn til personale med øget risiko for alvorligt forløb med Covid-19. Sociale

arrangementer bør aflyses, lærere og det pædagogiske personale bør, så vidt det er muligt, holde

to meters afstand til eleverne og to meter til hinanden. Sang og råb skal i videst muligt omfang

begrænses.

Kære medlem!
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Vi havde ønsket flere regler, altså ’skal’ retningslinjer, og ikke anbefalinger som ’bør’.  

Med genåbningen mener vi, at elevernes trivsel og faglige udbytte skal prioriteres, og her vil

muligheden for at omlægge understøttende undervisning til to lærere eller en lærer og en

pædagog være en mulighed. 

Vi mener også, der skal fokus på lærernes arbejdsmiljø, fx skal I være opmærksomme på, at det

er muligt at holde pauser. Dette og meget mere skal drøftes mellem TR, AMR og ledelsen. Vi

håber, I finder fornuftige og trygge løsninger. Hvis ikke, henvend dig til TR, som kan tage kontakt

til KLF. Forholdene skal være i orden.

Afgangsprøverne har der været meget usikkerhed om. Der vil en af de nærmeste dage komme

nyt fra UVM, og her forventer KLF, at prøverne kommer til at afspejle, at vi er, og i lang tid har

været, i en nødsituation. 

Og så til en glædelig ting. Borgerrepræsentationen har i går vedtaget, at de retter henvendelse

til børne- og undervisningsministeren med det mål at få fritaget de københavnske folkeskoler for

deltagelse i nationale test i 2021. 

For yderligere information om Covid-19, og forhold som har betydning for lærere/børnehave-

klasseledere og skolerne, anbefaler vi, at du går ind på www.dlf.org under temaet ’Hold dig

orienteret om corona’. Her kan du læse de seneste retningslinjer fra ministeriet og orientere dig

om, hvordan DLF handler på coronaproblemstillinger.

God weekend
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