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Først og fremmest – tak for en stor indsats i en svær og helt uforudsigelig situati-

on. Vi er klar over, at I på arbejdspladsen har mange kolleger, der er nervøse, usik-

re og frustrerede over situationen og over de alt for få handlemuligheder, vi og I 

har.  

 

Det er nu udmeldt fra statsminister Mette Frederiksen, at vi vil skulle fortsætte 

med den nuværende nedlukning af samfundet og af skolen frem til 7. februar. Det 

er desværre ikke usandsynligt, at der herefter vil komme en yderligere forlængel-

se, så vi kommer et godt stykke ind i foråret inden skolen igen åbner.  

 

Det er fortsat vigtigt, at I insisterer på jævnlige TRIO møder, hvor der udover gen-

sidig udveksling af viden, også er en mulighed for at lægge en fælles linje for ar-

bejdet med eleverne. Derudover er TRIO samarbejdet helt centralt i forhold til ar-

bejde med arbejdsmiljøproblemstillinger som risikovurdering og forebyggelse.  

 

Hvis I oplever, at der er problemer med hygiejnestandarten, og I selv er nødt til at 

varetage den nødvendige afspritning, så vil vi meget gerne bringe problemstillin-

gen videre til BUF’s krisestab.  

 

Specialskoler og specialklasserækker 

KLF har fra nyligt afholdte virtuelle TR møder med henholdsvis specialskoler og 

klasserække tydeligt fået beskrevet de coronarelaterede problemer, I slås med. 

Hovedpointer fra disse møder er: Kolleger der var stærkt bekymrede for at blive 

smittet, frustration over at skulle fortsætte med sædvanlig undervisning, problemer 

med at sikre den nødvendige afspritning og rengøring og manglende pauser i løbet 

af arbejdsdagen. På den baggrund var der fra TR-gruppen et stort ønske om og 

behov for at overgå til nødundervisning.  

 

I forhold til afsnittet ovenfor, har DLF i sidste weekend været til møde med un-

dervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og her argumenteret for, at speci-

alområdet skulle overgå til nødundervisning med små grupper, faste lærere, en 

reduceret fagrække og mulighed for at reducere lidt i skoledagens længde. Det var 

der desværre ikke forståelse for. Men der er trods alt åbnet op for, at den enkelte 



 

kommune kan beslutte, hvilket omfang der er behov for at overgå til nødundervis-

ning.  

I KLF arbejder vi for, at det politisk besluttes, at lægge kompetencen om at overgå 

til nødundervisning ud til den enkelte skoleleder, der så skal træffe beslutningen, 

med udgangspunkt i en lokal sikkerhedsvurdering. Såfremt kompetencen til 

nødundervisning kommer til at ligge hos den enkelte skoleleder, er det afgørende, 

at I som tillidsvalgte inddrages inden lederens beslutning. Indtil dette sker, er I 

nødt til at kontakte os, hvis I lokalt vurderer, at det ikke er muligt indenfor de gæl-

dende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give eleverne almindelig 

undervisning – i en sådan situation vil man skulle overgå til nødundervisning.   

Endelig skal I være opmærksomme på, at Børne- og Undervisningsministeriet i de 

udsendte retningslinjer fra 11. januar, opfordrer til at undervisningen på special-

skoler mm. tilrettelægges i mindre faste grupper.  

 
Fjernundervisning 

På baggrund af virtuelle møder med arbejdsmiljørepræsentanterne i sidste uge kan 

vi se, at der mange steder er for store faglige ambitioner i denne situation. Jeg de-

ler AMR vurderinger af, at dette på meget kort tid kan skaber et usundt arbejds-

miljø.  Forvaltningen melder, som nævnt i seneste TR/AMR udsendelse, meget 

tydeligt ud på dette område til ledergruppen: ”Når I planlægger nødundervisning, 

så husk, at det er et begrænset læringstilbud.”.  

Vi hører desværre også om eksempler på skoler hvor lærere både planlægges med 

fjernundervisning svarende til normalt skema + nødundervisning og nødpasning af 

elever, der er i skole. Et sådan pres er i vores øjne ikke acceptabelt, og oplever I 

noget lignende, vil vi gerne inddrages.  

 

Med pres fra skoleledere og DLF kommer der nu tydeligere udmeldinger fra Un-

dervisningsministeren om, at det vil få betydning for eksamen, at den vil skulle 

foregå på baggrund af en coronasituation, hvor eleverne en stor del af skoletiden 

har været sendt hjem til fjernundervisning. Vi afventer dog fortsat en melding på, 

hvad ministeren mere konkret tænker.  

 

Husk at: 

• Skolerne kompenseres økonomisk, hvis der er brug for vikarer på grund af 

mangel på personale som følge af smitte eller hjemsendelse til test.  

• Det er udmeldt til lederne, at det på baggrund af en lokal vurdering er mu-

ligt at sende ansatte til test i arbejdstiden.  

 

Nedenfor er link fra Børne- og Ungdomsudvalget til lærere og pædagoger. 

https://www.kk.dk/nyheder/boerne-og-ungdomsudvalget-stort-tak-til-alle-

paedagoger-og-laerere  

 

Det er vigtigt, at indholdet i denne mail videregives til kollegerne. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 
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