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Skoleåret 2020/21 
 

Skoleåret nærmer sig sin afslutning, fag- og opgavefordelingen er overstået og skemaerne for 

det kommende skoleår sikkert også lagt. Som det ser ud lige nu, kan vi starte et nyt skoleår op 

næsten som normalt. Planlægningsprocessen har selvfølgelig været præget af Corona-

situationen.  

Du skal, senest en uge inden udgangen af dette skoleår, have udleveret en opgaveoversigt. 

Opgaveoversigten indeholder information om:  

 hvor meget du skal undervise og hvilke klasser 

 hvor meget forberedelsestid du har,  

 hvilke øvrige opgaver du skal varetage samt  

 hvor meget pausetid, der forventes at være.  

Opgaveoversigten bør være udarbejdet efter en dialog mellem dig og din leder. Du har krav på 

en sådan dialog. Det er vigtigt, at du har dialogen, specielt hvis du føler, at der ikke er tid nok 

til at varetage alle dine opgaver. 

Din arbejdstid er fortsat fordelt på 41 uger med en gennemsnitlig arbejdstid på 41 timer. 
 

Coronaskole-undersøgelsen 
 

Tak til alle jer, der fik svaret på vores spørgeskema om erfaringer fra ”Coronaskolen”. Vi har 

fået ca. 200 svar. Du kan se det samlede resultatet af undersøgelsen her. 

Her vil vi fremhæve 4 af de ting, som de fleste har tilkendegivet: 

 Eleverne har fået deres kreative evner mere i spil 

 Sårbare elever trives bedre 

 Der har været større fokus på kerneopgaven 

 Der har været færre konflikter mellem eleverne 

Vi sender resultaterne til skolelederne, kommunalpolitikerne i børne- og uddannelsesudvalget, 

hovedforeningen og andre interessenter. Vi tager besvarelserne – og de rigtig mange kommen-

tarer – med i arbejdet efter sommerferien, så vi forhåbentlig kan implementere de positive er-

faringer i folkeskolen fremover. 

 

Generalforsamling – og andet spændende 
 

Vi holder en ekstraordinær generalforsamling i starten af skoleåret. Det bliver tirsdag den 8. 

september - sandsynligvis. Ret til ændring forbeholdes. Vi skal behandle regnskab for 2019 og 

budget for 2020. Begge punkter, der er udskudt fra den ordinære generalforsamling. Endvide-

re håber vi at have en debat om resultatet af periodeforhandlingerne mellem DLF og KL. 

Fredag den 23. oktober håber vi at kunne holde oktoberfest. Den første oktoberfest blev holdt 

i 2019 og var en stor succes. Men festen i år afhænger selvfølgelig af, om Corona giver lov til 

http://www.dlfkreds14.dk/nyheder/2020/juni/resultatet-af-vores-coronaskole-undersoegelse


det – og om vi har et sted at holde den. Risbjerggårds fantastiske festsal er blevet revet ned, så 

vi skal finde et nyt sted. 

Vi er også klar med datoen for medlemsweekenden i skoleåret 2020/21. Det bliver den 10. – 

11. april på Hotel Frederiksdal. Hvad er så en medlemsweekend? Det er et døgn med spæn-

dende oplæg, mulighed for gode diskussioner, socialt samvær med kolleger fra alle skoler, 

musikquiz og god forplejning. 

Endelig er der selvfølgelig vores årlige ordinære generalforsamling. Den holder vi torsdag den 

18. marts. 

Sæt kryds i kalenderen til alle 4 ting. 

 

God ferie 
 

Til slut vil jeg ønske alle en god ferie. Jeg håber, at I alle vil nyde juli måned og en rigtig vel-

fortjent ferie. Kredskontoret vil ikke være åbent i ferien, så hvis du skal i kontakt med for-

eningen, så send en mail på 014@dlf.org  

Hvis du har behov for akut rådgivning eller sagsbehandling, så ring på 40 56 73 14 mellem 9 

og 10 på hverdage. 

 

 

                                       
 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 
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