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Genåbningen af skolerne 
 

Skolerne i hele landet genåbner langsomt i disse dage. I Hvidovre er 0. og 1. klasse startet i 

går, 2. og 3. klasse starter i morgen og 4. og 5. klasse starter mandag. Gruppeordningerne star-

ter også op. Tak til alle jer, der har gjort en kæmpe indsats for at få eleverne sikkert tilbage i 

skolen. 

 

Åbningen rejser en række spørgsmål. Både med hensyn til sikkerhed for ansatte og elever, 

hvem skal og hvem skal ikke møde i skolen og med hensyn til arbejdsopgaver. 

 

Jeg vil ikke forsøge at besvare alle spørgsmål i dette Nyhedsbrev. Det er simpelthen umuligt. 

Hvis man har spørgsmål, så stil dem til jeres TR eller til kredskontoret. 

 

Hovedforeningen og Anders Bondo har udsendt medlemsbreve, hvor der er blevet orienteret 

om den aktuelle situation. Du kan også på DLF’s hjemmeside finde svar på nogle af de mest 

stillede spørgsmål. Du finder dem her. 

 

Jeg vil her gentage nogle af svarene på de generelle spørgsmål, der oftest er stillet og samtidig 

svare på nogle lokale spørgsmål: 

 Skal jeg møde på arbejde, hvis jeg er i risikogruppen? Regeringen og Sundhedssty-

relsen har nu samstemmende givet udtryk for, at det er en konkret individuel vurdering 

fra lægen, der afgør om lærere i risikogruppen eller med hjemmeboende familiemed-

lemmer i risikogruppen skal møde fysisk op på skolen. 

 Hvilke værnemidler skal der være på skolen? Der skal der være vådservietter og 

håndsprit til rådighed, som kan anvendes, når der undervises både udendørs og inden-

for. DLF anbefaler klart, at der stilles handsker til rådighed, da lærerne kan komme i en 

situation, hvor de skal hjælpe ved tilskadekomst og f.eks. tørre næser på de mindre 

børn, når de græder og har slået sig. 

Der kan ikke stilles krav om mundbind, da det ikke er påbudt af myndighederne. 

 Hvordan skal der undervises på skolerne? Det er vigtigt at understrege, at det ikke er 

normal undervisning, eleverne er vendt tilbage til. Bekendtgørelsen om nødundervis-

ning er fortsat gældende. Den kan ses her. 

 Hvad med min arbejdstid? 0. – 5. klasse er i skole i 5 timer, som udgangspunkt fra 

8.00 – 13.00. Da eleverne skal møde forskudt, er der mindre variationer i mødetids-

punkterne. De lærere, der har undervisning i 0. – 5. klasse, har eleverne i dette tidsrum. 

Udgangspunktet er 25 lektioner om ugen plus tilsyn med eleverne. Man forventes at 

være på skolen fra 8.00 – 13.00. Dette er for fuldtidsansatte, deltidsansatte har for-

holdsmæssigt mindre. Idet klasserne skal deles i 2 hold, er det i den kommende periode 

nødvendigt, at også lærere, der normalt har færre undervisningstimer, varetager de 25 

lektioner. 

Der vil efterfølgende være en række arbejdstidsmæssige spørgsmål, der skal afklares. 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535


Det er derfor vigtigt, at man noterer ændringerne ned, så vi efterfølgende kan se, om 

der er arbejdet for meget eller om der skal udbetales mere i undervisningstillæg. 

 Har jeg ret til pauser? Der skal tages hensyn til, at man har ret til fornøden pause til 

toiletbesøg, drikke en kop kaffe og lignende. Men det er nok virkeligheden, at pauseti-

den er mindre i de kommende 3½ uge, end den er normalt. 

 Hvad med andet arbejde? Udgangspunktet lige nu er, at man har undervisning og 

forberedelse af denne. Alle øvrige opgaver nedprioriteres til et minimum. Dette indbe-

fatter også mødeaktivitet. I Sundhedsstyrelsens retningslinje for genåbningen af skoler-

ne står der, at mødeaktivitet foregår udendørs eller via video/telefon. 

 Hvor længe varer den nuværende situation? Foreløbig varer den i 3½ uge frem til 

den 8. maj. Hvad der sker herefter, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.  

 Hvad med 6. – 9. klasse? De har fortsat fjernundervisning frem til 8. maj. 

 Hvad med afvikling af ferie? Særaftalen om afvikling af ferie, herunder 6. ferieuge, 

udløb den 13. april. Dermed er det den almindelige ferieaftale, der er gældende. Det be-

tyder, at 6. ferieuge kan afvikles inden 30. april, hvis man har aftalt det med sin ledelse.  

Hvis man har aftalt ferie, og ledelsen vil inddrage den, kan dette undtagelsesvis ske.  
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