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Vi håber at I alle har haft en god juleferie og ønsker jer alle et godt nytår.  Vi har 

allerede på første arbejdsdag efter ferien behov for at udsende en orientering til jer 

omkring coronasituationen.  

Kursus for alle TR’ere og TR-suppleanter i BUF i januar-februar 2021 om 

opgaver i forbindelse med A20 og den kommende lokalaftale 

De planlagte kurser - jf. TR-udsendelse nr. 25 af 15. december - om 

arbejdstidsaftalen A-20 er foreløbig sat i bero på grund af udviklingen i 

Coronasituationen. Der vil i løbet af næste uge komme nærmere information om, 

hvordan tillidsrepræsentanterne bliver uddannet til denne nye opgave.  

 

Fjernundervisning af alle elever i den almene folkeskole frem til og med 17. 

januar 2021 skal betragtes som nødundervisning: Der var i første omgang 

usikkerhed på ministeriets udmelding her. Det er senere bekræftet, at der er tale 

om nødundervisning og altså ikke undervisning i forhold til fagrækken – 

meldingen fra forvaltningen i ledermail 3. januar. er, at det er vigtigt at huske, at 

der med nødundervisning er tale om et ’begrænset læringstilbud’.  

 

Nødpasning: Skolerne/KKFO vil skulle tilbyde pasning for børn i 0.-4. klasse, 

hvor forældrene selv skal vurdere, om de har et pasningsbehov.  

Sårbare børn og unge. Denne elevgruppe skal fortsat i skole på linje med elever 

på specialskole og i specialklasserækker. Læseklasserækker vurderes som 

udgangspunkt ikke at være sårbare. 

Rengøring af lokaler, toiletter mm. og afspritning af kontaktflader. Vi får 

meldinger om, at dette stadig ikke foregår på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

niveau – hvis dette fortsat er tilfældet, er det vigtigt, at tillidsrepræsentant og 

arbejdsmiljørepræsentanten drøfter det med skolens ledelse for at få rettet op på 

situationen. Hvis der derefter fortsat er problemer, skal foreningen kontaktes.  



 

 

Nedenfor er link til undervisningsministeriets hjemmeside med spørgsmål og 

uddybende svar: 

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

coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerlige-restriktioner/grundskoler  

Det er fortsat foreningens klare anbefaling, at TR og AMR involveres mest muligt 

som sparringspart inden der træffes ledelsesmæssige beslutninger. Vi kan se, at de 

steder hvor der er et tæt samarbejde i TRIO også er de steder, hvor der arbejdes 

bedst muligt med arbejdsmiljøproblemstillinger som forebyggelse og 

risikovurdering.  

Vi har årets første bestyrelsesmøde torsdag 7.januar, og foreningen vil herefter 

orientere yderligere. Jeg vil allerede nu varsle, at der inden længe kan være behov 

for et virtuelt TR-møde.   

Med venlig hilsen  

Lars Sten Sørensen, formand for Københavns Lærerforening 
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