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Denne TR-udsendelse er også sendt til arbejdsmiljørepræsentanten 

 

Vedhæftet denne mail er et fælles brev til ledere og medarbejdere fra borg-

mester, skolelederforening og de faglige organisationer. Brevet er målrettet 

ansatte på skoler og fritidstilbud der nu genåbner for 0.-4. klasse. Her er 

meldingen blandt andet, at det er vigtigt, at genåbningen sker i trygge ram-

mer, og at der er aftale med Falck der giver mulighed for kviktest to gange 

ugentligt for de medarbejdere og ledere der skal møde frem på skolen.  

 

Ansatte på specialskoler og klasserækker er ikke omfattet 

Aftalen gælder desværre ikke ansatte på specialskoler og klasserækker, her 

er der regionalt indgået aftale med SOS International. En aftale, der kun i 

ringe grad har levet op til forpligtelsen om 7000 daglige test alene i Køben-

havn. SOS. Aftalen er netop nu opsagt, men der er en opsigelsesfrist på 30 

dage. Det giver selvfølgelig store problemer for specialområdet, plejehjems-

området, dagtilbudsområdet og på socialforvaltningsområdet.  

Der bliver arbejdet for en hurtig afklaring, og vi vender tilbage så snart der 

er nyt at melde. Indtil vi har en løsning, er det vigtigt, at der er åbnet for, at 

de ansatte kan blive testet som en naturlig del af arbejdstiden – det er, som 

jeg ser det, en væsentlig del af arbejdet med at forhindre smitte i at sprede 

sig. 

 

Ansatte på arbejdspladser som ikke er omfattet af de kommunale regler 

og retningslinjer 

Vi håber også, at I her har sikkerhedsmæssigt trygge rammer for arbejdet, og 

eksempelvis også aftaler om jævnlig testning. 

Det er meldt ud, at privatskoler og friskoler kan blive testet to gange ugent-

ligt på de 5 områdekontorer. 

 

Hvis I har spørgsmål eller problemstillinger I har brug for at drøfte, så hører 

vi meget gerne fra jer.  

 

 

 



 

Med venlig hilsen  

Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening 

 

  

 

 


