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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

Som forventet har Børne- og Undervisningsministeriet i mandags meldt ud, at eleverne i 0.-4. klasse skal 

tilbage i skole på mandag den 8. februar.  

Det betyder, at eleverne endelig kan komme tilbage i klassefællesskabet, – det har stor betydning for deres 

hverdag og velbefindende. Det betyder samtidig, at en stor del af jer også skal møde fysisk på arbejde og 

være i kontakt med mange elever og kolleger dagligt.  

Noget af det, som skolerne skal lægge særligt vægt på, er, at genåbningen skal kunne gennemføres fleksi-

belt og efter de lokale forhold, og derfor er det godt, at ministeren har lyttet til Danmark Lærerforenings 

opfordring om, at bekendtgørelsen om nødundervisning fortsætter med at gælde frem til sommerferien. 

Her beskrives fleksibiliteten til at afkorte skoledagene, lave mindre hold og bruge resurserne mest hen-

sigtsmæssigt.  

En anden pointe er, at skolerne skal have ordentlig tid til at forberede opstarten. Det er ligeledes godt, at 

regeringen har meldt tidligt ud, så der de næste dage kan bruges tid på at gøre det hele klar.  

Lokal arbejdstidsaftale i Halsnæs Kommune. 

Den 14. januar kunne vi underskrive en lokalaftale sammen med Halsnæs Kommune, som supplerer A20. 

Forløbet startede kort efter, A20 blev indgået den 11. august 2020. Det har været konstruktive forhandlin-

ger, og vi er enige om, at vi i samarbejde har landet et godt resultat. Jeg er særligt glad for, at vi gennem 

forhandlingerne har fundet fælles værdier og tankesæt om vigtigheden af at skabe en god folkeskole i Hals-

næs Kommune. 

Skolen laver vi i samarbejde med respekt for de forskellige rum, der er på 

skolen. Lærerens professionelle rum, samarbejdsrummet og ledelses-

rummet. Jeg synes, at vi for første gang siden reformen er lykkedes med 

at ramme indenfor skiven i forhold til den individuelle forberedelse.  

Læs historien på folkeskolen.dk: 

https://www.folkeskolen.dk/1863041/halsnaes-kredsformand-om-a20-endelig-en-aftale-jeg-som-laerer-

kan-se-mig-selv-i 

Læs aftalen her: 

https://dlfkreds38.dk/arbejdsliv/halsnaes-aftaler/arbejdstid 

Det er lykkedes, fordi der centralt er et godt samarbejde. Og ikke mindst, fordi vi også lokalt har et godt 

samarbejde med politikere, forvaltning og skolelederne.   

Vigtige elementer i aftalen er:  

- tydeliggørelse af opgaveoversigterne  

https://www.folkeskolen.dk/1863041/halsnaes-kredsformand-om-a20-endelig-en-aftale-jeg-som-laerer-kan-se-mig-selv-i
https://www.folkeskolen.dk/1863041/halsnaes-kredsformand-om-a20-endelig-en-aftale-jeg-som-laerer-kan-se-mig-selv-i
https://dlfkreds38.dk/arbejdsliv/halsnaes-aftaler/arbejdstid
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- bedre sammenhæng mellem forberedelse og undervisning  

- mulighed for praksisudvikling  

- bedre vilkår for nyuddannede  

Vi er sammen med Halsnæs Kommune og skoleledelserne i gang med at udarbejde de sidste elementer i 

aftalen bl.a. vedr. praksisudviklingen samt opgaveoversigterne. Vi håber også, at vi sammen kan informere 

jer om aftalen samt den forandring, vi ønsker at skabe med aftalen, når dette er muligt.  

Lokal arbejdstidsaftale i Gribskov Kommune. 

Forhandlingerne om arbejdstid i Gribskov har været sat på pause siden starten af januar, men d. 10. februar 

genoptager vi forhandlingerne. Vi er nået et godt stykke, men mangler også vigtige temaer fx vedr. opgave-

oversigten og forberedelse. 

Vi håber snart at kunne lande en arbejdstidsaftale, som alle kan være tilfredse med.  

 

Anbefalinger til TR/AMR og lærere vedr. genåbningen. 

I bør fortsat følge SST’s retningslinjer for området m. fokus på lokale løsninger for genåbning.  

Virus er mere smitsom, men sygdommen er ikke blevet farligere. Derfor fortsat fokus på at følge SST’s an-

befalinger for at undgå smitte og mindske smittespredning.  

Essentielle pejlemærker er derfor fortsat:  

• God håndhygiejne og hosteetikette  

• Rengøring  

• Afstand og værnemidler  

• Smitteopsporing, hyppig testning og bliv hjemme v. tegn på sygdom  

• Bekendtgørelsen om nødundervisning 

TR og AMR – sammen m. skoleleder 

Tag udgangspunkt i forårets erfaringer m. genåbning – hvad fungerede godt og mindre godt. 

Hvordan blev personalet involveret, hvordan oplevede alle ansatte et ejerskab til eksisterende 

retningslinjer? 

Plan for udarbejdelse af retningslinjer i MED p.b.a. risikovurdering ud fra eksisterende viden fx 

• Hvor mange smittetilfælde har vi haft på skolen og på hvilke årgange 

(indskoling/mellemtrin/udskoling)? 
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• Hvilke ansatte er i risikogruppe og skal have taget særlige forholdsregler fx ift. fortsat at kunne fjernun-

dervise, løse andre opgaver, undervise færre klasser, anvende visir i undervisning, opsætte plexiglas skær-

me v. tavlen el. lign. (har vi kolleger, der er vaccineret?) 

Rammer for undervisning: 

 Mødetider forskudt, elevpauser forskudt 

 Forkorte skoledagen 

 Skema for håndvask – skal der opsættes håndvaske udendørs/ flere toiletvogne 

 Synlig rengøring fx afspritning af kontaktpunkter, afstandsmærkning vha. nudging fx vha. markering 

m. farvet tape på gulv og lign. 

Rammer for lærernes arbejde 

 Få lærere til hver klasse 

 Forberedelse af undervisningen foregår så vidt muligt i videst udstrækning hjemme 

 Møder afholdes fortsat virtuelt 

 Personalerum opdeles m. afstandsmarkeringer. Fx forskudte spisepauser for personale 

 Skemalægning: Sørg for pauser til ansatte – bl.a. fokus på gårdvagtsskemaer. (Vigtigt at der både er 

pause for elever og ansatte) 

 Mulighed for tæt dialog ugentligt m. afdelingsleder ift. medarbejderes trivsel (evt. via virtuelle 1:1 

møder) 

 Planlægning af genåbning kræver ressourcer – kan man frigøre ressourcer fra fx undervisningen i 

dagene op til genåbning, så flere kan hjælpe pedeller/teknisk personale med fx klargøring af 

klasselokaler m. afstandsmarkeringer, bordopsætning mv. samt bistå skoleledelsen i udarbejdelse af møde-

planer og skemaer. 

 

Værnemidler – er der visir til dem, der ønsker at bruge det? Og selvf. håndsprit, vådservietter med på tur og 

handsker. 

Opmærksomhed på at genåbning ikke er et kapløb, men skolen melder klar, når rammerne er 

fuldstændig på plads (åbnes for tidlig kan det give sundhedsmæssige udfordringer for elever og personale). 

 

Hvis TR/AMR støder på problemer på skolen, der ikke kan løses og påvirker medlemmernes 

sikkerhed og sundhed kontaktes kredsen, som kan bringe problemstillinger op til næste 

niveau fx  Hoved-MED/skolechef/kommunal bestyrelse. 
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Generalforsamling 2021 

Vi har udskudt generalforsamlingen, fordi vi håber på at kunne gennemføre den med fysisk fremmøde. 

Derfor har vi endnu ikke fastsat dato. Vi komme nok ikke til at afholde generalforsamling i marts, men af-

venter corona-situationen og de udmeldinger, der kommer for forsamlinger. Vi følger situationen, og vur-

dere hvordan vi kan afholde generalforsamlingen demokratisk og sundhedsforsvarligt. 

Medlemsoplysninger 

Har du rettet dine medlemsoplysninger?  

Vi finder stadig medlemmer, med 

skolekom.dk mailadresser m.m. Vi har 

brug for jeres korrekte oplysninger og 

lige nu kan man samtidig deltage i en 

konkurrence om et ophold på en af 

foreningens hoteller, så brug linket 

log ind på minside og ret jeres oplys-

ninger, så kan I vinde en miniferie 

Brug link: https://medlem.dlf.org/mypage.aspx? 

 

Kredsens facebookside og fælles hjemmeside 

Vi vil så gerne have nogle flere til at følge kredsens facebookside. Gå ind og følg/søg efter Gribskov-Halsnæs 

Lærerkreds på https://www.facebook.com/ 
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