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Sommerferie og coronaperioden 

Med sommerferien lige om hjørnet afsluttes også en nærmest 

usandsynlig og uforståelig - men dog meget (u-)virkelig, sko-

leperiode. Eller rettere skolen holder en coronapause. Hvad vi 

kommer tilbage til efter sommerferien i august ved ingen med 

sikkerhed.  
 

Siden den totale skolelockdown d. 16. marts – for mere end 3 

måneder siden, er det, langsomt men sikkert, gået fremad gen-

nem flere åbningsfaser og lempede restriktioner undervejs til 

den nuværende status. Desværre har der på det sidste været et 

tilbageslag på en enkelt skole i kredsen og flere andre steder i landet. Det viser med al tydelighed, at co-

ronavira ikke holder ferie eller pauser, men hele tiden skal tages alvorlig.  
 

I hele perioden har alle været stillet over for helt ekstraordinæ-

re situationer og hyppigt ændrede virkeligheder, der løbende 

skulle håndteres og findes løsninger på. Når det overordnet er 

lykkedes i den grad, som det er, så skyldes det ikke mindst et 

stadig bedre samarbejde på alle niveauer, hvor sund fornuft og 

viljen til konstruktive løsninger har præget samarbejdet og 

medført så god en hverdag for eleverne som mulig under de 

givne forhold.  

Det er helt berettiget påskønnet og rost fra mange sider såvel 

lokalt som centralt. LFL bøjer sig, som uv.-ministeren, i støvet for lærernes store indsats, omstillingspara-

thed og iderigdom i perioden. ”Virkelig godt gået!” 
 

Der har selvfølgelig været gode såvel som dårlige praksis-

ser og erfaringer undervejs. Det samles der nu op på lokalt 

på skolerne, i de to kommuner og på landsplan. Uv.-

ministeren stiller selv spørgsmålet: ”Hvad kan vi lære af 

coronaskolen?”, og har derfor bedt EVA om at indsamle 

erfaringerne under coronaperioden og afholdt møde med 

grundskolens interessenter. Mange positive effekter er 

allerede nævnt – såsom anvendelse af (gode) gamle dyder 

og små hold, der har givet en mere rolig start på dagen og 

undervisningen, fokus på kerneopgaven, langt færre elevkonflikter og ikke mindst har en forbedret hygi-

ejne også givet et meget lavere sygefravær. Arbejdet under hjemsendelsesperioden har også vist, at fuld 

tilstedeværelse ikke er en nødvendighed. Ja, ligefrem klart har sine fordele mht. effektivitet eksempelvis.  
 

Et af de helt store problemer har været sårbare og udsatte elever, 

som har haft svært ved at fungere med og få udbytte af hjemme-

undervisningen. Men også her er der gode erfaringer, med fortæl-

linger om elever, der nu tør stå frem, byde ind og deltage mere 

aktivt i undervisningen på de små hold. Skoledagene (elevernes) 

har desuden været kortere i genåbningsperioden, og her har erfa-

ringerne fået uv.-ministeren til at foretage en kovending, idet hun 

erkender, at ”nogle elever har haft rigtig god gavn af kortere sko-

ledage”. 
 

Mon ikke nogle af disse positive effekter er kommet for at blive i en afbalanceret form eller er værd at 

investere i?  

 nr. 8 25. juni 2020 



Næste skoleår og corona 
I det nye skoleår efter sommerferien skal der igen under-

vises efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen 

(folkeskoleloven). Kun i særlige tilfælde gennemføres 

undervisningen fortsat som nødundervisning. På uv.-

ministeriets hjemmeside står der således:  

”Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dag-

pleje, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner 

komme tættere på, hvad børn, elever og personale var 

vant til inden Covid-19. Sammen med Sundhedsstyrelsen 

har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye 

retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannel-

ser samt efterskoler og frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020”.  
 

Læs om de nye retningslinjer pr. 1. august 2020 på uv.-ministeriets hjemmeside her  

Som under hele coronaperioden, afhænger det hele af, hvordan virkeligheden ser ud d. 1. august. Billedet 

kan hurtigt ændres, så vi må vente – til 1. august.   

 

Næste skoleår og nye lokale arbejdstids- og forhåndsaftaler 

Som nævnt i sidste Kredsnyt har vi fornyet de lokale arbejdstidsaftaler i begge kommuner. Der er ligele-

des sket nogle (mindre) ændringer i begge kommuners ”Forhåndsaftaler”. Det er TR, AMR og I naturlig-

vis bekendte med, ligesom planlægningen af næste skoleår er foregået efter de nye aftaler. Alle fire aftaler 

findes på kredsens hjemmeside http://www.kreds68.org/medlem/aftaler 
 

Næste skoleår – og følgende år, skulle der i øvrigt gerne blive flere lærere i begge kommuner, idet rege-

ringen og støttepartierne har indgået en fireårig finanslovsaftale, der i 2020 udløser 275 mio. kr. ekstra til 

kommunerne stigende til godt 800 mio. kr. ekstra årligt i 2023 til flere lærere. De ekstra midler skal an-

vendes til ansættelse af flere lærere, og det skal dokumenteres, at det sker. 

Konkret tildeles Lolland 1,4 mio. kr. og Guldborgsund 2,6 mio. kr. i 2020 – altså i næste skoleår! 

 

Næste skoleår og Periodeforhandlingen 

Som I også ved resulterede Periodeforhandlingen mellem KL og DLF ikke i noget resultat før sommerfe-

rien – som ellers planlagt og forventet. Er forhandlingerne strandet og opgivet? Er håndklædet kastet i 

ringen? NEJ, til begge spørgsmål. Forhandlingerne og begge parters ønske og håb om en central arbejds-

tidsaftale er ikke opgivet endnu.  
 

KL har ønsket en ”tænkepause”, og det har DLF sagt ja tak til. Hvorfor nu det – efter så lang tid? Er der 

noget at komme efter? JA, der er stadig noget at komme efter. Der er stadig mulighed for at opnå et resul-

tat – en fælles central arbejdstidsaftale gældende i alle kommuner. KL har flyttet sig på centrale områder 

(knaster), tekster er formuleret, men ”hele” KL’s bestyrelse åbenbart er ikke moden endnu. Men der er 

forhåbninger om en modning hen over sommeren. Derfor ja til en tænkepause.  
 

Første alternativ er, at kaste håndklædet i ringen, opgive og erklære sammenbrud. Det betyder, at For-

handlingsfællesskabet (FF) tager over og genoptager (periode-) forhandlingerne med KL med udgangs-

punkt og målsætning om en ”normalisering” a’ la de øvrige faggrupper på det kommunale område. Det 

var det, vi forsøgte ved OK 2018. Men, det er ikke rammer som passer til lærerarbejdet. Planen i 2018 

var, at veksle normaliseringen til noget brugbart for lærerne, hvilket vi (heldigvis) mislykkedes med. Så 

det er ikke en ønskelig udgang. Derfor ja til en tænkepause. 
 

Andet alternativ er at inddrage arbejdstidsspørgsmålet i OK 2021. OK 2021 udsættes måske til 2022, og 

hvorfor skulle vi lykkes med en arbejdstidsaftale ved forhandlingerne til OK 2021, hvis vi ikke kan nu i 

Periodeforhandlingen med den baggrund som lærerkommissionen har givet parterne? Derfor ja til en 

tænkepause.  

 

En tænkepause og genoptagelse af forhandlingerne umiddelbart efter sommerferien er muligheden med 

det bedste perspektiv for en central arbejdstidsaftale, som har værdi for lærerne! 

 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads
http://www.kreds68.org/medlem/aftaler


Næste skoleår og ferie 

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, hvor det mest 

nye er ”samtidighedsprincippet”. Det betyder at man fra d. 1. 

september 2020 optjener 2,08 feriedag pr. måned, som kan af-

holdes som ferie allerede måneden efter (samtidighed). Det får 

ikke den store betydning i den almindelige praksis, da vi/lærerne 

har (tvunget) kollektiv ferie. Der optjenes stadig 5 ugers ferie (25 

dage) i ferieoptjeningsåret (1. september til 31. august året efter).  
 

Der er dog en lille ændring i lærernes ferieplan i Guldborgsund 

Kommune, hvor der, som nyt, afvikles 1 uges ferie (5 dage) i uge 

7 2021 (vinterferie) og som tidligere 4 ugers ferie (20 dage) i juli måned 2021 (sommerferie). Uge 42 

2020 (efterårsferien) er altså ikke lærerferie, men arbejdsdage, som formodentlig ikke anvendes (0-dage) 

– ligesom tidligere med uge 7, hvor den ikke var lærerferie.  
 

I Lolland Kommune er der pt. ikke udmeldt en ferieplan for lærerne, men tidligere er det udmeldt, at det 

påtænkes at lærerferierne afvikles som hidtil – altså 1 uge (5 dage) i uge 42 2020 (efterårsferie) og 4 uger 

(20 dage) i juli måned 2021 (sommerferie). Her er uge 7 2021 altså ikke lærerferie, men arbejdsdage som 

formodentlig ikke anvendes (0-dage).  
 

6. ferieuge optjenes og afvikles som hidtil (andre ferieregler, der ikke er ændret). 
 

Så er der de indefrosne feriepenge. De er optjent i 

perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 – altså 

over et helt år/12 måneder svarende til 5 ugers ferie-

optjening. De udbetales iht. ferieloven først, når man 

går på pension (engang ude i fremtiden). Det er dem - 

de indefrosne feriepenge - der nu udbetales 3 uger af 

(indtil videre) på grund af den økonomiske krise forårsaget af coronakrisen. Udbetalingen sker til efteråret 

2020 (tidligst til oktober). Vælges udbetaling til efteråret er der naturligvis tilsvarende færre feriepenge til 

udbetaling efter pensionering. 

 

Skoleårets afslutning 

Med sommerferien følger også en opgørelse af skoleårets (normperiodens) præsterede arbejdstid. Alle 

lærere skal have en ”årsopgørelse” af arbejdstiden som anført i § 7 i ”lov 409”. Det er et af de få værn, 

den daværende regering var så hensynsfulde at tildele lærerne, så de ikke kom til at arbejde flere timer 

end de fik løn for. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, er der tale om overarbejde/-tid, der tillæg-

ges 50 %, som enten udbetales eller overføres til afspadsering i næste normperiode (skoleår).  
 

Arbejdstiden i hele coronaperioden opgøres, og indgår i årsopgørelsen, som planlagt i den oprindelige 

mødeplan. 

Er du i tvivl eller har spørgsmål om opgørelsen af din arbejdstid, skal du henvende dig til din TR og sko-

leleder. 

 

Kredskontoret er lukket i sommerferien 

Kredskontoret holder lukket i sommerferien fra og med fredag d. 3. juli til og med søndag d. 2. august. 

Kredsen kan kontaktes på mail 068@dlf.org , der læses dagligt. Vagthavende kredsstyrelsesmedlem føl-

ger op på alle henvendelser og vurderer om henvendelsen kan afvente kontorets åbning d. 3. august. Se 

evt. også på www.kreds68.org  

 

Generalforsamling 2020 

Den coronaudsatte generalforsamling d. 19. marts bliver nu indkaldt til – og forhåbentlig også gennemført 

– torsdag d. 10. september 2020. Se evt. også på www.kreds68.org  

Invitation og foreløbig dagsorden mv. udsendes efter sommerferien iht. vedtægterne. 

 

Så er vi nået helt hen til hjørnet. 

 

 

 

mailto:068@dlf.org
http://www.kreds68.org/
http://www.kreds68.org/


Lolland-Falsters Lærerforening ønsker alle en rigtig god, lang og solrig sommerferie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pva. Kredsstyrelsen og ansatte    

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/

