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April 2020 

Kære medlem af Danmarks Lærer-
forening Kreds 16 

 
Covid-19  
Lov og bekendtgørelse om nødundervisning  
 
Folketinget har 19/3 vedtaget lov 241 og be-
kendtgørelse 242 vedr. nødundervisning. Under-
visningsministeren kan nu fravige bestemmelser i 
lovgivningen på undervisningsområdet, fastsætte 
regler om aflysning, udskydelse omlægning mv. 
Undervisningsministeren kan fravige bestemmel-
ser om prøverne, om ophøjelse af standpunktska-
rakterer el.lign. til prøvekarakterer mv. Ministe-
rens budskab har indtil nu været, at lærerne im-
ponerer hende og hun opfordrer forældre og 
elever til at tage godt imod undervisningen som 
lige nu er det muliges kunst. Vi ved ikke, om der 
bliver prøver eller ej – så vi følger udmeldingerne 
nøje. Situationen presser alle, og specielt lærere 
og elever fra udskolingen må tåle ekstra udfor-
dringer i den usikre situation så tæt på de skriftli-
ge prøvers start i maj. Tålmodighed, opfindsom-
hed og evne til at tåle uvished er blevet kardinal-
dyder, sammen med teknisk snilde, som har fået 
øget betydning.  
 
Elever med særlige behov 
 
Der skal være særligt fokus på børn med særlige 
behov jf. § 2 stk.2: Skolen tilrettelægger nødun-
dervisningen efter den enkelte elevs behov i den 
udstrækning det praktisk er muligt. Dette gælder 
særligt elever med behov for specialundervisning 
og specialpædagogisk støtte mv. Skolen skal gen-
nem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra 
støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan 
forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet 
til den undervisning, der som følge af lukning ikke 
kan gives på skolen. Vores kommunikation skal 
foregå på Aula, men flere er bekymrede for fami-
lier, der ikke svarer på Aula. Tal med skoleleder, 

hvis familien er ukontaktbar i forhold til nødun-
dervisningen – vi har en vigtig og vanskelig opga-
ve her. 
 
Fællesaftale om afvikling af frihed pga. Covid-19 
 
Først indgik det private arbejdsmarked aftale om 
at afvikle ferie for hjemsendte medarbejdere. Så 
fulgte i fredags en aftale på det offentlige områ-
de. Formålet er at bidrage til at kommunerne står 
bedre rustet i forhold til at klare et opgaveefter-
slæb, når de offentlige arbejdspladser genåbnes. 
De fleste af vores medlemmer arbejder fuld tid 
hjemmefra og de kommer ikke i betragtning. For 
at komme i betragtning skal man kunne undvæ-
res, hvilket ikke er i overensstemmelse med den 
tidligere omtalte lov 241 og bekendtgørelse 242. 
 
Man kommer i betragtning hvis man ikke vareta-
ger opgaver i perioden 28/3-13/4 (helt eller del-
vist, efter arbejdsgivers anvisning). I så fald skal 
man afvikle 5 dages frihed i form af ferie, 6. fe-
rieuge (kun dage fra indeværende ferieår) eller 
afspadsering. Da vi har kollektiv ferie på skoleom-
rådet, er der ingen blandt os, der har almindelige 
feriedage til gode. 
 
Kredstelefonen er åben 9-16.30 og mailen 
betjenes hele dagen.  

Årlig forflyttelsesrunde 

Forflyttelsesproceduren er udfordret af Corona-
situationen. Vi får personaleoverblikket den 1/4 
og håber, der ikke bliver behov for tvangsforflyt-
telser. Lige nu ved vi, at der mangler lærere et 
sted, men vi er usikre på, om der er overtallige 
noget sted. I hører nærmere fra jeres tillidsre-
præsentant og skoleleder hurtigst muligt. 25/3 
var der frist for frivillige forflyttelser og vi har i 
kredsen ikke modtaget nogle forflyttelsesønsker. 

Kreds 16s generalforsamling er udskudt indtil 
videre 

Nyhedsbrev 

http://kreds16.dk/
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Pga. Covid-19 er generalforsamlingen udskudt på 
ubestemt tid. Vi indkalder igen, så snart det er 
forsvarligt. Bilagene ligger på hjemmesiden 
kreds16.dk – link: 
http://kreds16.dk/kreds-16/generalforsamling/gf20 

Den nye ferielov med samtidighedsferie 

Vi har omtalt ferieloven i nyhedsbrevene i 2019, 
men får stadigt spørgsmål, så vi tager det med 
her igen. Det har INTET at gøre med afvikling af 
frihed pga. Covid-19. 

1. september 2020 træder den nye ferielov i 
kraft. Den sikrer først og fremmest, at nyansatte 
kan holde betalt ferie det første år af deres an-
sættelse, den såkaldte samtidighedsferie. Vi har 
et ”miniferieår” fra 1. maj til 31. august 2020, 
hvor vi afvikler 15 feriedage i sommerferien, uge 
28, 29, 30 i 2020.   

I efterårsferien, uge 42 2020 mangler vi fuld fe-
rieoptjening, men vi har aftalt med kommunen, 
at vi løser det ved at holde ferien på forskud. 

 

På kredsstyrelsens vegne 

Heidi Yoma Rasmussen 
formand, DLF Kreds 16 
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