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Kære kolleger  
  

Vi står i dag og den kommende tid i en ekstraordinær situation. Regeringens 

og andre myndigheders initiativer, påbud og anbefalinger til begrænsning af 

corona-pandemien er nødvendige. De vil få store konsekvenser for hele sam-

fundet, for skolen og dens medarbejdere. Situationen er alvorlig og kræver, at 

vi nu samarbejder om at finde fælles løsninger. Det forudsætter fleksibilitet 

fra os alle. Vi er alle på arbejde – både elever og lærere, blot ikke på vores 

sædvanlige arbejdsplads, men hjemme - fra mandag d. 16. marts og 14 dage frem. Foreløbig. 

I denne situation gælder det først og fremmes om at håndtere de konkrete opgaver og udfordringer. De 

gode løsninger findes ikke ved at slå op i regler og aftaler, men snarere ved at anvende ”cirkulæret om 

sund fornuft”, dialog og et godt samarbejde mellem ledelse og lærere/medarbejdere.  

Da vi står i en helt ekstraordinær situation, er det kredsens klare opfordring, at vi alle udviser sam-

fundssind, er fleksible, også hvad angår nogle af de krav der normalt gælder omkring vores arbejde. 

Kredsen ser derfor, i denne ekstraordinære situation, ingen problemer i, at vi lærere fx anvender vores 

private internetforbindelse og computer i kommunikationen med elever og kollegaer m.fl.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Birger Petersen 

                                                                                                                                      Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening 
   

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

  og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/ 
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Generelt - centralt 

Med regeringens udmelding onsdag står vi i 

en særlig situation, der naturligvis giver an-

ledning til en række spørgsmål fra medlem-

merne. Vi har ikke alle svarene, men vi vil 

løbende orientere og opfordrer i øvrigt til, at 

også du holder dig orienteret.  
 

For elever, hvor det er umuligt at etablere 

pasning, skal skolen stille en pasningsordning 

til rådighed, og lærere og pædagoger deltager 

i dette i fornødent omfang. I forhold til de 

lærere, der skal deltage i eventuelle pasnings-

ordninger, vil foreningen anbefale, at lærere i 

risikogrupper naturligvis undtages. Det gæl-

der eksempelvis kronisk syge, gravide og læ-

rere over 60 år. 
 

Regeringen har umiddelbart meldt ud, at ele-

verne fortsat skal have så meget undervisning 

som muligt, selv om de ikke skal møde fysisk 

op på skolen. Ministeriet udsender inspiration 

og vejledninger. Vores klare budskab vil væ-

re, at det også i denne situation er lærerne, der 

beslutter, hvordan undervisningen skal gribes 

an. Det er forudsætningen for, at undervisnin-

gen får værdi for eleverne. 

 

Det er vigtigt at understrege, at medlemmerne 

fortsat skal efterleve de henstillinger, der 

kommer fra deres arbejdsgiver. Medlemmerne 

er stadig på arbejde, selvom de og eleverne er 

sendt hjem fra mandag og 14 dage frem. 
 

Da de lokale løsninger vil adskille sig fra 

kommune til kommune, vil det ligeledes være 

lokalt, medlemmerne først og fremmest skal 

have information om, hvad der kommer til at 

foregå, og hvordan forholdene vil være ar-

bejdsmæssigt i den kommende tid. 

 

 
 Hold dig orienteret  
Du kan følge udviklingen på mange hjemme-

sider, som er samlet her 

Følg også med på dlf.org ,  kreds68.org og på 

uvm.dk her (FAQ) og her (unv.-inspiration). 
 

OBS: kontakt til kredsen i perioden – kun 

via mail til Karina Ø., Heidi, Birger og 

kredsen: kbor@dlf.org , hejo@dlf.org , 

bipe@dlf.org og 068@dlf.org – husk at opgive 

telefonnummer så kontakter vi jer. 

http://kreds68.org/
https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler
http://dlf.org/
http://kreds68.org/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-i-forbindelse-med-covid-19
mailto:kbor@dlf.org
mailto:hejo@dlf.org
mailto:bipe@dlf.org
mailto:068@dlf.org

