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I anledning af temaet omdøbt til Corona Tidende. 

 

”Jeg har gjort mig mange bekymringer, men det er kun de færreste af dem, der er blevet til noget.” 

 

Dette næsten korrekte citat af Mark Twain er vistmeget dækkende for mange og for tiden som skolen og sam-

fundet befinder sig i.  

 

Coronaskolen 

Onsdag d. 11. marts 2020 meddelte statsministeren, at Danmark 

”lukkede” på grund af coronavirusset SARS-CoV-2 med den stærkt 

smittende og dødelige sygdom covid-19. Mange områder lukkede 

allerede dagen efter, mens skolerne fik de to dage – torsdag og fre-

dag, til at forberede den totale skolelukning med hjemsendelse af 

elever, lærere og øvrige medarbejdere gældende fra mandag d. 

16.marts. 
 

Det er nu ni uger siden, hvor skolerne har gennemlevet et nærmest 

uvirkeligt forløb uden sidestykke i skolehistorien. Fra den totale Lock Down de første fire uger, med virtuel 

nødundervisning og alle elever og lærere bænket hjemme, til en meget forsigtig og kontrolleret åbningsfase 1 fra 

d. 14. april, hvor kun 0.-5. klassetrin måtte møde frem til deres stærkt savnede skole, lærere og klassekammera-

ter. Under mange og strenge retningslinjer fra landets nye magtcentrum – sundhedsstyrelsen, og stadig med 

nødundervisning – nu også analog og helst ude. Aldrig før har skolen været så ren og børnene så renskurede.  
 

På mandag – d. 18. maj, tages hul på uge 10 i coronatidsreg-

ningen - og på åbningsfase 2, hvor de sidste elever fra 6.-10. 

klasse også bliver lukket ind i det gode fællesskab. Stadig med 

nødundervisning - i videst muligt omfang efter vanlige krav. 

Nu med langt færre og mildere krav og retningslinjer til sam-

menkomsten, fordi vi har været rigtig gode til at følge de ud-

stukne retningslinjer og anbefalinger fra regeringen og myn-

dighederne, med det resultat, at smittetrykket er langt under 

1,0, og der er ”styr” på coronaen.  
 

I hele denne periode har intet været som det plejer. Alt har 

skullet nytænkes og håndteres på helt andre måder, under langt vanskeligere forhold, ofte også under stort tids-

pres og med store logistiske udfordringer. Det har stillet endog meget store krav til alle involverede at få det til 

at fungere. Der har selvfølgelig været bump på vejen, men det er lykkedes. Der er ydet en helt fantastisk og 

kæmpe indsats af alle for at få en så god hverdag ud af det som mulig.  

Da det stadig frarådes at have fysisk kontakt med hinanden, vil jeg kraftigt opfordre til, at I alle giver jer selv et 

stort og velfortjent klap på skulderen. Det er samarbejde og holdånd i sin fornemmeste udgave. Det er det vi kan 

sammen. 
 

Hvornår vi vender tilbage til ”normal” skolegang ved end ikke Frederiksen, Brostrøm eller Mølbak. Sikkert er 

det dog, at sommerferien starter om seks uger. Den bliver heller ikke normal, og når vi igen betræder skolens 

grund til et nyt skoleår i august, så er det måske også til en ny skolehverdag? 
 

Fra en coronalærers dagbog 

Vi er midt i en meget anderledes tid - Coronatiden. Multitasking har 

været nøglebegreb for mange lærere, som også hjemme har haft under-

visning eller pasning af egne børn samtidig. Vi lærere har skullet forhol-

de os anderledes til vores undervisning, som endda har fået et anderledes 

navn nemlig ”nødundervisning”. Nødundervisningen foregår med en 

anderledes geografisk placering: hjemme, på skolen (eller omegn) eller 

begge steder. Vi lærere har grebet nødundervisningen meget forskelligar- 
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tet og anderledes an. Nogle har kørt ”safety first” for lige at finde fodfæste, andre har eksperimenteret med nye 

og anderledes muligheder. Er der noget lærere er, så er det omstillingsparate, fleksible og vedholdende. Det har 

Coronatiden igen vist.  
 

Læs videre i dagbogen – og bring selv dine oplevelser på kredsens Facebook-side. 

 

Coronaudsat generalforsamling – hvornår så? 

 

Torsdag d. 19 marts var der indkaldt til ordinær (valg-) generalforsam-

ling i Lolland-Falsters Lærerforening. Også her fik coronaen en afgø-

rende og udsættende rolle. Samtidig med ”lukkeloven” udmeldte rege-

ringen også et forsamlingsforbud. Først med en afgrænsning på 1000 

personer, men lynhurtigt faldende til maks. 10 personer. Det satte en 

brat stopper for generalforsamlingen. Invitationerne var ellers udsendt, 

alt var klappet og klar, talen skrevet og maden bestilt.  
 

Vi måtte som bekendt udsætte GF på ubestemt tid. Og det er stadig 

status på GF. Forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer gælder til 8. juni. Der er pt. en limboperiode frem til 

1. september, hvor man først igen må forsamles mere end 500 personer.  
 

Som det ser ud nu, kan en fysisk GF altså tidligst afholdes 1. september (og det er endda usikkert).  

En ny fysik ordinær GF skal stadig indkaldes og afvikles efter DLF´s og LFL´s vedtægter - bl.a. indkaldes med 

et varsel på 21 dage. Så en fysisk afviklet GF har lange udsigter.  
 

Hovedstyrelsen har derfor for nylig besluttet, at der kan afholdes digitale/virtuelle generalforsamlinger. Dog kun 

hvis kredsstyrelsen ikke er funktionsduelig. Hvad det er, og om det er tilfældet, beslutter kredsstyrelserne selv. 

Det forholder LFL´s kredsstyrelse sig til mandag d. 18. maj.  

En virtuel GF skal ligeledes indkaldes og afvikles som en ordinær fysisk generalforsamling iht. vedtægterne. 

Man kan derfor ikke nøjes med kun at afvikle digitale valg. 
 

Beslutning om eventuel afholdelse af virtuel GF meddeles på kredsens hjemmeside shsm. 

 

Periodeforhandlingen – også coronaramt? 

Periodeforhandlingen mellem DLF og KL om en central arbejdstidsafta-

le for lærerne nærmer sig hastigt deadline d. 24. maj. Jeg har tidligere 

omtalt forhandlingerne positivt og med forventning om en aftale denne 

gang. Der er ligeledes på det sidste udsendt to medlemsbreve om for-

handlingerne – senest d. 12/5. Heri nævnes det (igen), at en aftale skal 

have reel og konkret værdi for lærerne. Eksempelvis, som lærerkom-

missionen betegner som en skal-opgave, at sikre et rimeligt forhold mel-      (Får vi en central aftale denne gang?)                                                                                                                                                                            

lem undervisning og forberedelse. Skal aftalen det, må en aftale nødvendigvis sikre, at lærerne ved, hvor meget 

forberedelse, der planlægges med, og ikke kun hvor meget undervisning, der skal leveres.  
 

Det er en af tre knaster som DLF arbejder intenst med at få ryddet af vejen. Bl.a. med henvisning til flere kom-

muner, hvor sammenhængen mellem undervisning og forberedelse og tid på opgaverne er løst i en lokalaftale 

mellem kommune og lærerkreds.  

Selvom der er kommet truende skyer på himlen, fortsætter forhandlingerne helt frem til deadline i troen på, at 

der kan opnås et aftaleresultat, som kan sendes til medlemsafstemning.  

 

”Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde” - er et af Churchills mange rammende citater.  
 

 

Der er intet godt at sige om coronakrisen, men kan citatet også bruges om denne? 

Skal det – og til hvad? 

 

  
         (Krise & mulighed) 

 

 

Pva. Kredsstyrelsen     

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/ 

http://kreds68.org/
https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/

