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Så kom den ventede genåbning for de mindste. I går annoncerede regeringen 

og undervisningsministeren, at skolen 8. februar genåbner for 0. til 4. klasse. 

Det er dejligt, at de mindste elever nu kan få en mere normal skoledag, hvor 

samværet med klassekammerater og læreren giver stor værdi. Men det er 

afgørende, at det foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og at 

smitten holdes på et lavt niveau.  

 

Der ligger i regeringens beslutning, at der skal arbejdes med udgangspunkt i 

nødundervisningsbekendtgørelsen, og at denne vil være gældende frem til 

sommerferien. Det betyder eksempelvis, at der er mulighed for at afkorte 

skoledagen, og at der er frihed lokalt til at arbejde med det, der vurderes som 

væsentligt, fagligt og socialt.  

 

Det er ikke kun de små, der kan være presset socialt af det at være hjemme i 

en meget lang periode – det er tydeligt, på de meldinger jeg får, fra med-

lemmer der arbejder med de større klasser, at problemet er mindst ligeså 

stort her. Derfor er det glædeligt, at undervisningsministeren på gårsdagens 

pressemøde tydeligt meldte ud, at lærere med god samvittighed kan priorite-

re at ringe til de af deres elever, som de vurderede kunne være i mistrivsel, 

også selvom det betød, at tiden går fra noget at det faglige.  

 

Ligesom med genåbningen i foråret er det væsentligt at der er et tæt samar-

bejde mellem ledelse og de tillidsvalgte i Triosamarbejdet så genåbningen 

sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt for lærere og elever. Ligeledes er vi i tæt 

kontakt med forvaltning i forhold til de overordnede linjer og i forhold til de 

arbejdspladser, der har brug for lidt hjælp til organiseringen. Meldingen fra 

forvaltningen er, at BUF’s Coronatelefon nu tilbyder udgående støtte til ar-

bejdspladser, der har problemer med eksempelvis den fysiske indretning, 

manglende håndvaske eller med smittespredning.  

 



 

Det er fortsat vigtigt at følge Statens Serum Instituts anbefalinger i arbejdet 

med at undgå smitte og smittespredning: 

• God håndhygiejne og hosteetikette  

• Rengøring og afspritning 

• Afstand og værnemidler 

• Smitteopsporing, hyppig testning og at blive hjemme ved sygdoms-

tegn 

 

Samt Bekendtgørelsen om nødundervisning fra Undervisningsministeriet 

 

Endeligt er det nu også meldt ud fra Undervisningsminister Pernille Rosen-

krands Theil, at lærere, der fysisk er på skolen, vil få tilbudt jævnlige test. 

Muligheden for at blive testet er helt afgørende, da mange lærere er nervøse 

for at blive smittet og for at bringe smitten med hjem. 

 

  

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 

 

 


