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Denne skrivelse er udarbejdet på baggrund af bestyrelsesmøde og et haste-

indkaldt møde med arbejdsmiljørepræsentanterne i forhold til Corona-situa-

tionen.  

 

Flere AMR’ere melder, at der undervises i valghold på 7. og 8. årgang på 

tværs af klasser, det er desværre fortsat en meget anvendt mulighed i Køben-

havn. Men meldingen fra Undervisningsministeriet er, at de fleste skoler for-

venteligt, med den fleksibilitet, der er mulighed for, vil kunne undgå at un-

dervise på ’tværs af stamklasser’ – her henvises der til, at der kan ’allokeres 

flere ressourcer’ ved at omlægge understøttende undervisning, ved at fravige 

målsætningen om kompetencedækning eller ved at udskyde valgholdsunder-

visning. Nedenfor er link til ministeriets vejledning. 

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf22/jan/220107-vejledning-

om-tilrettelaeggelse-af-undervisning-i-valgfag-i-grundskolen.pdf 

 

Der er fortsat ikke klarhed over om coronasituationen vil få betydning for 

prøveafviklingen herunder også afvikling af valgfagsprøverne. DLF, leder-

foreningen og elevorganisationerne er opmærksomme på denne problemstil-

ling i dialogen med minister og ministeriet.  

 

Skolen eller forvaltningen har ikke mulighed for at hjemsende elevgrupper 

på grund af høj smitte – det er Styrelsen for patientsikkerhed der på bag-

grund af indrapporterede smittetal har denne kompetence.  

 

Hvis der er sandsynlighed for, at man som ansat er smittet på sit arbejde, 

skal dette anmeldes som arbejdsskade. 

 

Når børn under 14 år hjemsendes pga. coronasmitte i dagtilbud, skole eller 

institution m.v., har en af barnets forældre ret til barselsdagpenge under pas-

ningen. Det samme gælder, når barnet er konstateret smittet med corona, og 

derfor skal være hjemme. Det er en betingelse, at forælderen ikke har mulig-

hed for at arbejde hjemmefra, og forælderen må ikke have afspadsering, der 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Faktuelt%2Fpdf22%2Fjan%2F220107-vejledning-om-tilrettelaeggelse-af-undervisning-i-valgfag-i-grundskolen.pdf&data=04%7C01%7C%7Cc9df9a88818240a9098c08d9d5a08c19%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637775707856640760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9F5oHmOoJ2mxyanaYM48Ut6S8d6jWNSXhJ4%2FrgvOkEw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Faktuelt%2Fpdf22%2Fjan%2F220107-vejledning-om-tilrettelaeggelse-af-undervisning-i-valgfag-i-grundskolen.pdf&data=04%7C01%7C%7Cc9df9a88818240a9098c08d9d5a08c19%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637775707856640760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9F5oHmOoJ2mxyanaYM48Ut6S8d6jWNSXhJ4%2FrgvOkEw%3D&reserved=0


 

kan bruges til pasning af barnet. Samtidig kan der ikke betales barselsdag-

penge, hvis lønmodtageren holder ferie. Deler forældrene bopæl, så skal 

begge forældre opfylde betingelserne. Under de tidligere regler på området 

var det i øvrigt et krav, at alle omsorgsdage skulle være afholdt først – det er 

ikke længere tilfældet.  

 

Testning i arbejdstiden er en mulighed, når dette kræves af arbejdsgiveren.  

Der er mulighed selvtest for ansatte på folkeskolerne i København fra uge 1.  

 

KLF er i dialog med Danmarks Lærerforening i forhold til flere af de præ-

senterede problemstillinger, som så kan drøftes, når DLF har møde med 

Børne- og Undervisningsministeren. 

  

Hvis du som TR eller AMR har brug for råd eller vejledning, er du altid vel-

kommen til at kontakte foreningens konsulenter. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 

 
 


