
 
20. maj 2020 

 

Vi udsender vores Nyhedsbreve via medlemssystemet. Desværre gik der noget galt med ud-

sendelsen af vores seneste Nyhedsbrev fra den 30. april. Vi håber meget, at udsendelsen af 

dette Nyhedsbrev er mere uproblematisk. 

 

Generalforsamling 
 

Vi skulle have holdt generalforsamling den 19. marts. Det æn-

drede Corona-virussen på – som den ændrede på så meget an-

det. Materialet var klar til udsendelse, som man kan se på bil-

ledet. 

Nu har vi fastlagt generalforsamlingen til  

tirsdag den 16. juni kl. 16.30. 
Vi ved endnu ikke, om vi kan holde den fysisk, eller om vi 

skal afholde den virtuelt. Det vil I få besked om i starten af 

juni. 

På grund af den fortsatte risiko for Corona-smitte, vil vi denne 

gang bede om tilmelding til generalforsamlingen. Det håber vi 

på forståelse for. 

I kan se den foreløbige indkaldelse til generalforsamlingen her. 

I kan se den skriftlige beretning for 2019, der var udarbejdet til 

den oprindelig fastlagte generalforsamling, her. 

 

 

 

 

 

Kalender 
 

 

 

Dette er vores kalender for det kommende skoleår. Håbet er 

som bekendt lysegrønt, og det er vores kalender også. Så lad os 

håbe på, at skoleåret 2020/21 bliver mere almindeligt end den 

nuværende situation. 

Vi har indkøbt 300 kalendere. For dem af jer, der fortsat er lidt 

analoge, kan I få en kalender. Bare giv besked til jeres TR, så 

kommer den snarest. 

Pensionister er også velkomne til at få et eksemplar. De kan 

afhentes på kredskontoret. 

 

Ferie i 2020 
 

Den kommende sommerferie placeret fra mandag den 6. juli til og med tirsdag den 28. juli. 

Denne ferieperiode er kun på 17 dage. Det skyldes overgangen til en ny måde at optjene 

http://www.dlfkreds14.dk/kreds-14/generalforsamling
http://www.dlfkreds14.dk/media/13251095/beretning-2019.pdf


ferie på. 

Det er vigtigt at sige, at det ikke har betydning for, hvornår man skal møde på arbejde. De 

resterende dage i uge 27 til 31 er ”afspadseringsdage”. 

I det kommende skoleår vil det ikke være uge 42, efterårsferien, der er ferie i ferielovens 

forstand. Vi har flyttet denne ferieuge til uge 7, vinterferien. 

 

Sommerferie med og uden løn 2020 
 

Hvis man har været ansat i hele perioden 1. januar til 31. august 2019, har man automatisk 

ret til ferie med løn i hele sommerferien fra 6. til 28. juli.  

Hvis man ikke har været ansat i hele perioden 1. januar til 31. august 2019, har man ikke 

ret til ferie med løn i alle feriedagene. Man vil derfor blive trukket i lønudbetalingen, der 

kommer i slutningen af juli. Feriereglerne i dette tilfælde er komplicerede. Vi vil ikke gå 

nærmere ind på dem her. Vi sender i stedet en orientering til alle tillidsrepræsentanter, som 

de videreformidler. Vi lægger også orienteringen på vores hjemmeside. 

Hovedforeningen har udarbejdet en folder om ”Ferie – i sommeren 2020” som du også kan 

få hos din TR. 

 

Arbejdstidsforhandlinger 
 

Forhandlingerne mellem DLF og KL om en central arbejdstidsaftale skulle være afsluttet i 

denne uge. Forhandlingerne er en del af OK-18 og de anbefalinger, som lærerkommissio-

nen kom med i december. 

Forhandlingerne bliver ikke afsluttet i denne uge, men det er fortsat håbet, at det lykkes i 

maj måned. Hvis vi skal indgå en aftale, skal den være juridisk bindende. Hvis den ikke er 

det, er det ikke en aftale i arbejdsretslig forstand. 

Det er vigtigt, at en aftale tager hånd om de problemer, som lærerkommissionen påpegede. 

Der er: 

 Sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder muligheden for forberedelse, teamsam-

arbejde og faglig udvikling. 

 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 

 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kolle-

giale samarbejde på skolen. 

 Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og 

behov. 

Man kan læse mere om status på forhandlingerne netop nu på Folkeskolen.dk her. 

 

Genåbningen af skolerne 
 

Alle elever er nu tilbage i skolerne. Men fortsat ikke til en normal skoledag. De fysiske 

muligheder for at rumme eleverne er forskellige fra skole til skole. 

Kredsstyrelsen drøfter hver uge de spørgsmål, der opstår som følge af den stadig omskifte-

lige situation. Vi har orienteret om mange af emnerne i Nyhedsbrevene i marts og april. 

Lige nu må vi konstatere, at bekendtgørelsen om nødundervisning fortsat er gældende, og 

sandsynligvis vil være det frem til sommerferien. Rigtig mange spørger om, hvornår vi 

https://www.folkeskolen.dk/1843610/kl-og-laererne-forlaenger-endnu-en-gang-arbejdstidsforhandlingerne?utm_source=newsletter


kommer tilbage til en normal skole igen. Det kan vi desværre ikke svare på, forhåbentlig 

hurtigst muligt. 

Blandt de spørgsmål, vi har drøftet, er: 

 Pauser i løbet af dagen. Det er vigtigt, at der er mulighed for at holde pauser i løbet 

af skoledagen. Det lykkes bedre på nogen skoler end andre. Hvis vi skal holde til 

den form for skole, der er lige nu, så er det af arbejdsmiljømæssige hensyn nødven-

digt, at det bliver muligt for alle at kunne holde pauser. 

 Omlægning af arbejdstiden. Da 0. – 5. klasserne kom tilbage i skolen, var der en 

fælles forståelse mellem Hvidovre Lærerforening og kommunen om, at vi anvendte 

emneugemodellen. Forstået på den måde, at man varetog undervisning og tilsyn i de 

5 timer, eleverne var i skole. Man nedprioriterede samtidig alle andre ikke strengt 

nødvendige arbejdsopgaver. Dengang regnede vi med, at skolen var mere normal 

efter 11. maj. 

Nu er man i gang med planlægningen af det kommende skoleår. Det giver nogle ar-

bejdsopgaver, der vanskeligt kan udsættes. Det er dog fortsat vigtigt, at der priorite-

res benhårdt i arbejdsopgaverne, så det kun er det mest nødvendige, der udføres. 

 Hvad hvis man er i risikogruppen eller har personer i risikogruppen i hjemmet?  

Der blev sidste fredag indgået en politisk aftale om, at man er berettiget til syge-

dagpenge fra dag 1, hvis man er i risikogruppen, og det ikke er sikkert at møde frem 

på arbejde. Problemet er imidlertid, at det ikke giver et klart svar på spørgsmålet. Vi 

håber at der kommer en større afklaring snarest. 

 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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