
 
18. december 2020 

 

Corona 
 

Som alle ved, udvikler coronapandemien sig desværre igen. Det er vanskeligt i et nyhedsbrev at orien-

tere om situationen, for den udvikler sig hele tiden med deraf nye restriktioner og anbefalinger. 

Som udmeldingerne er lige nu, er skolerne lukket fra den 21. december. Her var skolernes juleferie 

allerede startet i Hvidovre, men ikke nødvendigvis i alle kommuner. Det betyder også, at SFO’en er 

lukket i Hvidovre. 

Hvornår eleverne skal møde fysisk i skole igen, er lige nu op til en lokal (kommune/skole) beslutning. 

Den foreløbige melding fra ministeriet er, at det skal være mellem den 4. og 11. januar. 

Efter hjemsendelsen af 5. – 9. klasserne har vi kæmpet for, at undervisningen i 0. – 4. klasse skulle 

overgå til nødundervisning på skolen. Så eleverne havde færrest mulige lærere og lærerne færrest mu-

lige klasser. Det vil mindske risikoen for at sprede en mulig smitte. Desværre er ministeriet relativt 

kontante i deres udmelding om, at der skal gennemføres normalundervisning – undtagen hvis det ikke 

er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner. 

Hvordan verden ser ud efter nytår, er det umuligt at sige. Men hvis smittetallet er på niveau med nu, 

og eleverne skal fysisk tilbage i skole, vil vi fortsat kæmpe for, at reglen om så få kontakter som mu-

ligt gennemføres. 

 

A20 lokalt 
 

Lige nu er vi i gang med forhandlinger med kommunen om en lokal aftale om A20. Indholdet i A20 

vil vi gerne aftale nogle lokale suppleringer til. Det er som udgangspunkt de gode elementer, vi har 

haft stående i vores lokale fælles forståelse. 

Vi forventer at være færdige med vores lokale aftale i løbet af januar. 

 

Feriepenge 
 

Alle har haft mulighed for at søge om at få udbetalt 3 uger af de indefrosne feriepenge. I starten af 

2021 bliver det muligt at søge om at få de sidste 2 ugers indefrosne feriepenge udbetalt. 

Der har været enkelte administrative problemer, som skyldes den måde, man har været nødt til at til-

rettelægge udbetalingen efter. Problemerne rammer primært jer, der har været på barsel på dagpenge i 

dele af perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. I vil have fået for lidt udbetalt ved den første 

udbetaling af de 3 ugers feriepenge. Det vil blive rettet, når I får de sidste 2 uger udbetalt. 

 

OK-21 
 

Forhandlingerne om nye overenskomster fra 1. april 2021 - OK-21 - starter i denne uge. Forhandlin-

gerne foregår for vores vedkommende gennem 2 forhandlinger. Dels er der de generelle forhandlin-

ger, der omfatter alle kommunalt ansatte, dels er der de forhandlinger, der kun omfatter vores over-

enskomstområde – organisationsforhandlingerne. 

Den økonomiske ramme for forhandlingerne er, på grund af coronasituation, ikke stor. Vores primære 

mål er at sikre reallønnen, altså en lønstigning, der som minimum svarer til prisstigningerne. 

Forhandlingerne om OK-21 forventes afsluttet i februar. 



 

Til kalenderen 
 

 Generalforsamling torsdag den 18. marts kl. 16.30 

 Medlemsweekend lørdag den 10. april og søndag den 11. april på Hotel Frederiksdal. Fra ca. 

9.00 lørdag til 10.00 søndag. 

Det er selvfølgelig på nuværende tidspunkt umuligt at sige, hvordan vi afvikler generalforsamlingen 

og om det bliver muligt at afholde medlemsweekenden. 

 

God jul og godt nytår 
 

Hvidovre Lærerforening ønsker alle en god jul og et godt nytår. Julen i år bliver helt sikkert anderle-

des end andre, specielt efter de seneste restriktioner er indført. Det kan være, man må vente med jule-

gaven til påske, så den gamle sang om, at julen varer lige til påske, går måske i opfyldelse.  

Juleferien er ikke egentlig ferie, men afvikling af det merarbejde, der er i de almindelige skoleuger i 

skoleåret. Det betyder, at alle får fuld løn i juleferien, også selv om man ikke har optjent ret til ferie 

med løn. Det betyder samtidig, at man ikke har ret til erstatningsferie, hvis man er syg i juleferien. 

 

Hvidovre Lærerforening kredskontor har ikke åbent i juleferien. Hvis man har behov for akut sagsbe-

handling, så send en mail til 014@dlf.org eller kontakt kredsformand Flemming Ernst på 40 56 73 14 

mellem kl. 9.00 og 10.00 på hverdage.  

Jeg forventer, at kredskontoret åbner igen mandag den 4. januar. 

 

 
På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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