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Faglig information  
Til medlemmer i 

Kalundborg Lærerkreds 

Nyhedsbrev nr. 7 
13. april 2020 

Kære medlemmer. 
Så er det i morgen at skolerne i begrænset omfang åbner igen, de første 2 dage for medarbejderne hvor-
efter eleverne fra 0.-5. klasse og specialskolerne kommer fra torsdag d. 16. marts. 
Det giver rigtig mange spørgsmål, som vi prøver at få styr og svar på. På vores hjemmeside kan I følge de 
spørgsmål og svar vi får, ligesom der er et link til undervisningsministeriets (og regeringens) vejledning ift. 
risikogrupper, samt også alle de spørgsmål og svar, der kommer fra Undervisningsministeriet. Jeg vil an-
befale jer, at læse begge dele. 
Som I måske har fulgt med i via dagspressen og senest i Nyhedsvideo og Nyhedsbrev fra Anders Bondo, 
så har de faglige organisationer hen over påsken forhandlet med ministrene, for at få tydelighed i 
håndte-ringen i forhold til de medlemmer, som af den ene eller anden årsag kan være i risikogruppe.  Det 
er selvsagt vigtigt for os alle, da det ikke kun kan ramme den enkelte, men øge smittefaren for mange. 
Meldingen er, at hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risiko-
gruppe, så skal du kontakte din læge. Desuden at kommunerne skal vise hensyn til de medarbejdere der 
er utrygge, således at man får tid til at kontakte egen læge inden start. 
 
Direktøren på området i Kalundborg Kommune har i dag sendt instruks ud til lederne på skole- og dagin-
stitutionsområdet, som beskriver at man følger Sundhedsstyrelsens vejledning med den tilføjelse, at hvis 
man er i tvivl, om man er i risikogruppe, anbefales det, at man taler med egen læge. 
Jeg har i dag drøftet med direktøren, at man i Kalundborg også skal inddrage regeringens vejledning, som 
netop ligger på UVM’s hjemmeside. Det agter man ikke at gøre, idet man udelukkende følger Sundheds-
styrelsens vejledning hvori der står, at ledelsen på den enkelte skole anbefales, i dialog med den enkelte 
medarbejder, at lave konkret og individuel vurdering for medarbejdere, der tilhører særlig risikogruppe. 
I kredsen arbejder vi selvfølgelig videre med ovenstående. 
 
På side 2 af Nyhedsbrevet er vedhæftet medlemsbrevet fra Anders Bondo og vedlagt Nyhedsbrevet er  

- Instruks til personale i skoler og fritidsordninger 
- Vejledning for gradvis genåbning af skoler og fritidsordninger 

 
Vi håber, at genåbningen kommer til at foregå efter alle forskrifter – både Sundhedsstyrelsens og Rege-
ringens/Undervisningsministeriets, og at alle medlemmer kan opleve tryghed i tilbagevenden til skolerne. 
 
Hvis du er mindste i tvivl om, hvordan du skal agere, så kontakt din TR eller kredsen – kredsens kontakt-
oplysninger står på hjemmesiden. 
 
Vi er tilbage på åbent kredskontoret 14. april, men skal opfordre til, at så meget kontakt som muligt 
stadig foregår på telefon eller mail. 
 

Karen Sørensen, Kredsformand 

mailto:053@dlf.org
http://www.kreds53.org/
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DLFnyhedsbrev  

Kære kollega 
 
Danmarks Lærerforening har hen over påskedagene arbejdet intensivt og vedholdende for at få entydige og 
tryghedsskabende vejledninger fra myndighederne om, hvordan man som ansat skal forholde sig i forbindelse 
med skoleåbningen. 
 
Det gælder i særlig grad at få klarhed over, hvordan man skal forholde sig, hvis man er del af den af 
Sundhedsstyrelsens definerede risikogruppe eller har nært pårørende, der er det. Sundhedsstyrelsens 
vejledninger er desværre modstridende. I sin generelle vejledning til borgerne råder Sundhedsstyrelsen folk i 
risikogruppen til at holde sig hjemme i den udstrækning, det er muligt og undgå steder med mange mennesker, 
som er tæt på hinanden. I forbindelse med genåbning af skolerne har Sundhedsstyrelsen imidlertid skrevet, at 
man godt kan møde på arbejde, selvom man tilhører risikogruppen. Det har skabt betydelig frustration og 
utryghed, at der er så modstridende meldinger. 
 
Som det fremgår af formandens hilsen på video i går, opfordrer Danmarks Lærerforening til, at du følger 
regeringens vejledning. Regeringen giver sin vejledning via Undervisningsministeriets hjemmeside. 
 
Ifølge den vejledning bør du, hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i 
risikogruppen, kontakte din læge. Videre står der, at det altid vil være en konkret individuel vurdering, om man i 
en given situation skal blive hjemme. 
 
Hvis du ikke kan nå at kontakte din praktiserende læge, inden skolen åbner, så er vejledningen fra 
Undervisningsministeriet til skoler og institutioner, at de tager den tid, det tager, i forhold til at genåbne på en 
tryg og forsvarlig måde, og derfor også udviser naturligt og vanligt hensyn til medarbejdere, der måtte være 
utrygge. 
 
Spørgsmål og svar vedrørende COVID-19 
 
Hvis du oplever, at denne vejledning ikke følges, bedes du kontakte din kreds. Foreningen vil følge op på 
myndighedernes håndtering af genåbningen – herunder om det sker under trygge forhold for den enkelte 
medarbejder. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Bondo Christensen  
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