
 
5. februar 2021 

 

Corona 
 

Mandag den 8. februar vender 0. – 4. klasse tilbage til fysisk fremmøde i skolen. Det er meget vanske-

ligt i dette nyhedsbrev at orientere om, hvilke forhold der kommer til at gælde. Anbefalingerne ændres 

løbende. Det står dog klart, at 

 Cirkulæret om nødundervisning gælder frem til sommerferien. Cirkulæret betyder, at man ikke 

behøver at følge det normale skema, man må gerne udelade nogle fag. Det er i sidste ende sko-

lelederen, der træffer beslutning om undervisningens organisering. 

 Klasserne skal holdes hver for sig, også i frikvartererne 

 Det tidligere krav om 2 meters afstand mellem eleverne gælder ikke for eleverne i klassen. Det 

anbefales, at lærere m. fl. holder 2 meters afstand til eleverne, med mindre man skal trøste ele-

ver, eller det er en forudsætning for at gennemføre undervisningen. Ligeledes anbefales det, at 

personale holder 2 meters afstand til hinanden. 

 Det anbefales, at de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagoger 

end nødvendigt. 

 Alt personale på skolen tilbydes en kviktest på skolen 2 gange om ugen. Det er DLF’s helt kla-

re holdning, at testen ikke skal foretages af lærere. Den mulighed har fremgået af pressen det 

seneste døgn. Testning af personale er ikke en del af læreroverenskomsten. 

Vi er i jævnlig kontakt med Center for Skole og Uddannelse om genåbningen af skolerne. På hver 

enkelt skole er TR, AMR og skoleleder ligeledes i tæt kontakt for at drøfte, hvordan genåbningen sker 

bedst og mest sikkert. 

Retningslinjer udsendes løbende fra Undervisningsministeriet og/eller Sundhedsstyrelsen. Du kan se 

de seneste retningslinjer fra Undervisningsministeriet her. Du kan holde dig opdateret på DLF’s 

hjemmeside her. 

 

Generalforsamling 
 

Den årlige generalforsamling bliver torsdag den 15. april. Vi håber, at generalforsamlingen kan afhol-

des i fysisk form på dette tidspunkt. Vi havde oprindelig planlagt generalforsamlingen til torsdag den 

18. marts. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts. Vi håber dog på, alle er ind-

forstået med, at vi udsætter generalforsamlingen med en måned. 

Vi ved endnu ikke hvor generalforsamlingen afholdes. Vi vil som sædvanlig annoncere generalfor-

samlingen på Folkeskolen.dk, vores hjemmeside og ved opslag på skolerne og andre arbejdspladser. 

 

Vinterferie – og sygdom i ferien 
 

Vinterferien er ferie for lærere og børnehaveklasseledere. Det betyder, at de generelle ferieregler gæl-

der. Både hvad angår løn og sygdom. 

Hvis du har været ansat i kommunen fra 1. november eller tidligere, vil du få fuld løn i vinterferien. 

Det gælder langt de fleste. Hvis du er ansat 1. december eller senere, vil du ikke have optjent ret til 

ferie med løn i alle 5 feriedage. Du kan aftale, at du i stedet holder forskudsferie. Det vil sige, at du 

bruger af de feriedage, du optjener efterfølgende. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210204-retningslinjerne-for-genaabningen-af-de-mindste-klasser-er-paa-plads
https://www.dlf.org/


Hvis du er syg før vinterferien, eller bliver syg inden mandag den 15. februar om morgenen, har du ret 

til erstatningsferie. Hvis du bliver syg inden mandag morgen, skal du sygemelde dig på normal vis. 

Hvis du bliver rask i løbet af vinterferien, skal du raskmelde dig på normal vis. Hvis du bliver syg i 

løbet af vinterferien, kan du sygemelde dig som normalt, men du har ikke ret til erstatningsferie, med 

mindre du efterfølgende får sygedage i sommerferien. Kontakt kredskontoret, hvis det er tilfældet. 

 

OK-21 
 

Forhandlingerne om nye overenskomster fra 1. april 2021 - OK-21 – er godt i gang. Det forventes, at 

der meget snart indgås en aftale for de statsansatte. Herefter skal der forhandles om aftaler for de 

kommunalt ansatte – det er os – og endelig for de regionalt ansatte. Forhandlingerne sker i lyset af 

hele den usikre økonomi på grund af coronanedlukningerne. 

De kommunalt ansattes primære krav er: 

 Procentvise lønstigninger der sikrer reallønnen 

 Fortsættelse af reguleringsordningen. Det er reguleringsordningen, der sikrer en parallel løn-

udvikling i forhold til privatansatte 

Hvis der mod forventning ikke kan opnås et resultat ved forhandlingerne, vil der blive varslet konflikt 

fra 1. april. Det håber ingen af parterne på. 

 

Medlemsweekend 
 

Vi bliver desværre endnu engang nødt til at udsætte vores medlemsweekend, der var planlagt til lør-

dag den 10. april og søndag den 11. april på Hotel Frederiksdal. Det er selvfølgelig coronasituationen, 

der er årsag til udsættelsen. Selv hvis konferencecentrene får lov til at åbne, tror vi ikke på, at vi vil 

kunne holde en medlemsweekend på den måde, vi ønsker. 

Vi arbejder på at afholde medlemsweekenden engang til efteråret. 

 

Pensionister og kontingentfritagelse 
 

Det har indtil nu været sådan, at man blev fritaget for at betale kontingent, når man som pensionist 

fyldte 75 år. Den regel er nu ændret, så man først bliver kontingentfri 12 år efter man har nået folke-

pensionsalderen. Det betyder, at pensionister de kommende år først bliver kontingentfri som 77 årig. 

Fra 2031 vil det stige yderligere, eftersom folkepensionsalderen er steget til foreløbig 67 år. 

 
På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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