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Faglig information 
til medlemmer i  

Kalundborg Lærerkreds 

  Nyhedsbrev nr. 4 
23.marts 2020 

Kære medlem 
 
Det er en speciel tid med lukkede skoler og et ændret arbejdsliv. Vi er igennem den første uge med lukke-
de skoler og en helt anden måde at arbejde på – det er en tilstand, som ingen af os havde tænkt kunne 
ske…. 
Vi har med vores profession og engagerede tilgang vist, at vi kan omstille os og sikre eleverne kvalificeret 
undervisning, selv under meget ændrede vilkår – godt gået! 
Jeg ved, at det for nogle kræver rigtig meget kontakt til elever og forældre og på forskellige tider af dagen, 
for at det kan lykkes. Men vi gør det, for vi ved, at det er vigtigt at fastholde kontakten, kontinuiteten og 
rammerne for vore elever, så de stadig oplever en skolegang. 
 
Kredsen er i kontakt med Kalundborg Kommune om den aktuelle situation og vi får informationerne, som 
også tilgår skolerne. Ligeledes er vi i kontakt med de øvrige faglige organisationer på området, så vi sikrer 
en fælles linje. 
 
På nuværende tidspunkt er der fra Børne- og undervisningsministeriet lagt op til, at der ikke skal gives 
erstatningsundervisning til eleverne, når nuværende undervisning ophører, derfor er det vigtigt – så vidt 
muligt – at opfylde kravene til undervisningen, dog under hensyntagen til, at vi ikke er lige omkring ele-
verne, men det er forældrene. Undervisningen er lærernes ansvar, og derfor er jeres kontakt til elever-
ne/forældrene i denne tid så vigtig. 
 
Skolerne har nødberedskab i det omfang, som lederne finder rigtigt, og som alle medarbejdere kan indgå 
i. 
Der har været en del polemik i forhold til specialskoler og specialtilbud, men vi må i den særlige situation 
vi befinder os i, efterleve de centrale udmeldinger, selvom vi har en anden holdning. 
Det er fra undervisningsministeriet meldt ud, at man skal sikre, at børn med særlige sociale, pædagogiske 
eller behandlingsmæssige behov kan blive i undervisningstilbud. Dette gælder selvfølgelig i særlig grad på 
specialskoler og i specialtilbud.  
Endvidere skriver ministeriet: ”Og så skal skoler eller institutioner være i løbende kontakt med børn og 
unge, som ikke får den nødvendige støtte hjemme til for eksempel at deltage i fjernundervisning, og sikre, 
at de får ekstra støtte i en uvant tid, hvor de ikke kan møde fysisk op i skole”.  
Det har jeg fuld tillid til, at lærere og ledere tackler, evt. i samarbejde med medarbejdere fra Børn& Fami-
lie, selvfølgelig under hensyntagen til at sikre, at smittefaren ikke spredes. 
 
Arbejdstid. 
Udgangspunktet for statsministerens hjemsendelse af lærere er, at der skal arbejdes hjemme. Det bety-
der, at lærerne er sendt hjem med løn i 14 dage, lærerne er fortsat på arbejde, men arbejder hjemmefra.  
Det betyder også, at der ændres ikke i de planlagte opgaver, og dermed ikke i placeringen af undervis- 
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visningstimer, selv om vi nu selv, eller lederen, lægger dem anderledes. Det er en del af nødsituationen. 
Der kan som følge heraf heller ikke pålægges omlægning af tjenesten eller afspadsering (eneste undtagel-
se herfor er afspadsering fra sidste skoleår, som var planlagt til afholdelse i disse 14 dage). 
Det betyder også, at havde man aftalt afholdelse af erstatningsferie, 6. ferieuge, omsorgsdage eller seni-
ordage i disse 14 dage, så afholdes de som planlagt, med mindre man aftaler andet med sin leder. Man 
står i disse dage selvfølgelig ikke til rådighed. 
Der kan være mange konkrete, personlige eller særlige forhold for det enkelte medlem – kontakt derfor 
din tillidsrepræsentant eller kredsen. 
Ovenstående er gældende for disse første 14 dage. Vi ved ikke, hvor længe situationen vil vare, men det 
er givet, at går vi ud over denne uge, så vil der være forhold, der skal drøftes, og der vil være behov for at 
ledere og lærere i samarbejde ser på, hvordan måden og omfanget af nød-og fjernundervisningen skal 
være. Der vil givetvis også komme opdateringer fra ministeriet, det tager vi når det kommer - og finder en 
vej… 

            Karen Sørensen 
Fra hovedudvalget 
  
Hovedudvalget (HU) holdt et skype-møde i fredags, hvor det blev aftalt at sende et brev ud til alle kom-
munens medarbejdere. Det får I i e-boks inden længe. Brevet tager udgangspunkt i den fælleserklæring, 
som KL og Forhandlingsfællesskabet (alle fagforeninger på det offentlige område) udsendte i fredags. Det 
kommer i første omgang ikke til at berøre lærerne, men handler om, at forhandlingsfællesskabet midler-
tidigt er gået med til at ophæve faggrænserne, så ansatte kan melde sig til at varetage andre opgave, end 
de egentlig er ansat til. Konkret betyder det, at fx pædagoger ansat i en daginstitution kan arbejde i en 
døgninstitution i stedet. Eller at der – på lidt længere sigt kan mangle folk i sundhedstjenesten. I første 
omgang opfordres hjemsendte folk til at melde sig frivilligt. Men som sagt – lærerne har jo fuldt op at 
gøre med hjemmeundervisningen, så det er ikke os, det handler om. 
I den nærmeste fremtid kan vi forvente udspil fra KL/kommunen om, at folk skal se at få afviklet deres 
ferie og afspadsering, mens de er hjemsendt. Igen – for lærere, som forventes at undervise hjemmefra, 
har det nok ikke den store betydning. 

          Lone Varming 
 
Til slut…. 
Vi vil fortsat holde jer orienteret på hjemmesiden og facebook. 
Vi sender orienterende nyhedsbrev, når der er behov for det. 
Du kan altid kontakte din TR. 
Det fysiske kredskontor er lukket, men vi kan altid kontaktes på 053@dlf.org eller telefon 24895112 
 
HUSK: pauser, frisk luft og bevægelse, så computeren ikke stjæler al koncentration. 
 
De bedste hilsner, hold modet oppe – foråret er på vej – 
Pas godt på jer og jeres – og stå sammen på afstand. 

Karen Sørensen 
Kredsformand 
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