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Coronasituationen 

Det er fortsat svært at forudsige, hvordan situationen udvikler sig. Vi har 

heldigvis, siden nedlukningen af store dele af samfundet fra midt december, 

oplevet et markant fald i antallet af smittede i Danmark - også i København. 

 

Tilbud om kviktest 

Som noget nyt tilbydes medarbejdere der fysisk er til stede på skoler m.m. 

nu også kviktest. Det er udmeldt i slutningen af sidste uge i BUF-mail til 

lederne, og lederne skal sørge for at videregive tilbuddet til dem, der er inte-

resseret i testning. Denne aftale er indtil videre gældende til 7. februar   

 

Eventuel delvis genåbning på almenskolerne 

Hvis det besluttes, at nogle klassetrin skal tilbage i skole efter 7. februar, er 

det vigtigt, at rammerne for at forebygge smitte genopfriskes. Her er en tæt 

dialog i TRIO i forhold til at få en eventuel genåbning til at foregå sikker-

hedsmæssigt forsvarligt, det eneste rigtige. I TRIO samarbejdet vil det være 

vigtigt at udarbejde risikovurdering og tydelige retningslinjer for arbejdet.  

En genåbning kræver forberedelse og prioritering af ressourcer. Vi kan se fra 

undersøgelser og medlemshenvendelser, at arbejdsmiljøet for mange er pres-

set af faglige forventninger, for få pausemuligheder og generelt set frygt for 

smitte. Nedenfor er en aktuel artikel fra Folkeskolen.dk med fokus på ar-

bejdsmiljø-problemstillinger i forbindelse med en genåbning.    

 

https://www.folkeskolen.dk/1863806/forsker-husk-laerernes-psykiske-

arbejdsmiljoe-naar-i-aabner-

skolerne?utm_source=newsletter&?clickToken=  

 

Vi vil orientere yderligere, når en genåbning er politisk besluttet. 
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Eksaminer og prøver og nationale test  

DLF er i tæt kontakt med undervisningsministeren og har tydeligt markeret, 

at der er brug for en snarlig udmelding i forhold til sommerens prøver, og at 

det vil være hovedløst at gennemføre prøverne efter de gældende regler i en 

situation, hvor almindelig undervisning ikke har været mulig en stor del af 

dette og sidste år. Foreningen forventer, at dialog mellem parterne kan sikre 

en fornuftig landing hurtigt.  

 

I forhold til de nationale test fastholder ministeren, at de skal gennemføres, 

selvom det modsatte er besluttet i vores naboland Sverige, og at testene i 

stedet burde sendes til et grundlæggende servicetjek og formodentlig efter-

følgende kasseres. Denne melding er sendt til undervisningsministeren fra 

både DLF og skolelederforeningen.  

 

 

Ny arbejdstidsaftale og planlægning af kommende skoleår 

KLF afholder i samarbejde med DLF tre TR eftermiddagskurser op til uge 7. 

Omdrejningspunktet for disse virtuelle møder vil være at sikre, at TR og 

suppleant er bedst muligt klædt på til det lokale samarbejde og til at plan-

lægge den inddragelse, der skal foregå i forhold til prioritering af kommende 

skoleårs ressourcer. Det er meget vigtigt, at såvel TR og suppleant deltager 

sammen i et dette møde.  

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 
 


