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Oktober 2020 

Kære medlem af Danmarks Lærer-
forening Kreds 16 

 

Covid-19 og arbejdsliv på skolerne 

Som I måske har læst i Folkeskolen, så mener 
Kreds 16, at Undervisningsministeriet og Sund-
hedsstyrelsen burde skærpe krav og retningslinjer 
for vores område for at forebygge Covid-19-
smitte, også for lærere og børnehaveklasselede-
re. 

Vi har en stor professionel opgave med at få børn 
og unge på skolerne til at tage medansvar for at 
begrænse smittespredningen. Men vi skader rela-
tionen til eleverne, hvis vi reduceres til Corona-
betjente, så vi har brug for at der laves regler og 
indretning af skoler og institutioner, der under-
støtter alvoren. 

Der er usikkerhed hos mange, og vi får henven-
delser om rengøring, visir/mundbind, manglende 
håndvaske og hvornår man skal sende en klasse 
hjem. Nogle skoler har reageret på smitte ved at 
sende hele klasser hjem. Andre steder er der kun 
sendt få elever hjem. Ifølge retningslinjerne er 
man ”nær kontakt” til en Covid-19-smittet, hvis 
man har krammet eller givet hånd eller har været 
sammen på mindre end 1 meters afstand i mere 
end 15 minutter. Det er svært at forestille sig, at 
det er et skudsikkert kriterium med den ufuld-
stændige viden om smittespredning, der pt. er 
tilgængelig. Ud fra et forsigtighedsprincip burde 
klassen sendes hjem, hvis man har været sam-
men inde i klassen med en Covid-19-smittet.  

Kreds 16 er i jævnlig dialog med forvaltningen og 
arbejder gennem Danmarks Lærerforening på, at 
der landspolitisk strammes op.  

Vi har via hovedforeningen efterlyst tydelighed 
og sikring af bl.a følgende tiltag:  

• Bindende krav om 1 og 2 meters afstand 

• Hvis pladsforholdene gør det nødvendigt, 
laves der holddeling og evt. skiftehold og 
kortere skoledag 

• Om nødvendigt reduceres krav til pen-
sum og eksamen 

• Det skal være let i en kort periode at ind-
føre nødundervisning eller virtuel under-
visning, når smitterisikoen gør det nød-
vendigt (i gældende retningslinjer må det 
ikke afføde et større udækket pasnings-
behov hos forældrene) 

• Krav om ekstra udluftningspauser og for-
skudte elevpauser 

• Krav om ekstra rengøring. (De gældende 
minimumsbestemmelser på 1 gang dag-
ligt er ikke betryggende. I HTK er der ren-
gøring to gange dagligt lige nu)   

• Krav om at også lærere og børnehave-
klasseledere har restituerende pauser og 
mulighed for kollegasparring i dagens løb, 
trods den øgede tilsynsopgave  

• Tilbyd mundbind eller visir til de ansatte 
(i HTK er det i skrivende stund kun tilladt 
at bruge i gruppeordningen på Borger-
skolen og i specialtilbud på Mølleholm-
skolen) 

• Opsæt de fornødne ekstra håndvaske  

Gratis konkrete handlinger, man kan anvende, 
når smittetrykket er højt: 

• Lærere og børnehaveklasseledere er kun 
på skolen i forbindelse med undervisning 
af elever og tilsyn med elever 
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• Brug virtuelle møder 

• Udskyd møder med forældre  

• Forskyd elevpauser og mødetider 

• Bliv på egne årgange/klasser/matrikler 

• Medarbejdere, der er i risikogruppen ar-
bejder hjemmefra (kun muligt i begræn-
set omfang) 

 
Arbejdstidsaftale 2020 (A20) 
Tirsdag den 27. oktober bliver implementerings-
processen formelt skudt i gang lokalt. Det sker på 
et møde med tillidsrepræsentanter, skoleledere, 
kreds- og forvaltningsrepræsentanter på Mølle-
holmskolen kl. 12.30, hvor KL/LC holder webinar. 

Aula og brug af privat NemID 
Der er fortsat problemer med to-faktor login, når 
man skal logge på Aula via PC. Vi får at vide, at 
der arbejdes på sagen og der forventes snart en 
løsning. Men hvis man vælger at anvende sin 
iPad, skal der kun logges på Aula med NemID én 
gang, hvorefter man kan anvende devicens op-
starts login.   
 
Løntjek på skolerne 
Kreds 16 tilbyder løntjek ude på skolerne i perio-
den fra 2/11 til 4/12. Din tillidsrepræsentant an-
noncerer det præcise tidspunkt for jeres skole.  

Medbring din seneste lønseddel og din opgave-
oversigt. 

 

Efterårsferien starter om et lille bitte øjeblik 

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov 
med samtidighedsferie i kraft og vores ”gamle” 
feriepenge er blevet indefrosset. I efterårsferien, 
uge 42 2020 mangler vi derfor fuld ferieoptje-
ning, men Kreds 16 har aftalt med kommunen, at 
vi løser det ved at holde ferien på forskud. 

 

Ansatte, der har været ansat kortere tid end hele 
det foregående ferieår, må hold ferie med løn-
træk og feriekort fra tidligere arbejdsgiver. Dog 
vil man kunne indgå individuel aftale med sin 
leder om forskudsferie med løn (via  
www.medarbejdernet.dk). Din leder har overblik-
ket over (og ansvaret for), hvem der skal indgå 
individuel aftale om forskudsferie, men er du 
ansat efter 1. august 2020 kan du med fordel selv 
lige spørge.  

Find evt. vejledning og mere information i Med-
arbejderNyt 15 og 16 på ”MitHTK”:  
https://htkdk.sharepoint.com/sites/mithtk 
og på Kreds 16’s hjemmeside: 
https://www.kreds16.dk/medlem/ferie 
 
6. ferieuge kører fortsat efter de gamle regler. 
  
  

God efterårsferie 
 
 

På kredsstyrelsens vegne 
 

Heidi Yoma Rasmussen 
Kredsformand,  Kreds 16 
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