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Kære kolleger  
 

Den første uge med lukkede skoler nærmer sig sin afslutning. Det har stillet 

store krav til alles indsats og opfindsomhed for at få en fornuftig hverdag 

med skole og undervisning hjemme til at fungere for såvel elever som lære-

re. Og, ingen ved hvor lang tid denne ekstraordinære situation varer ved.  

Jeres indsats er påskønnet og ikke gået upåagtet hen. Jeg kan således her 

viderebringe denne hilsen: 
 

”Jeg vil gerne rette en stor tak til jer og alle jeres medlemmer for den enorme ind-

sats der bliver leveret her i en helt ekstraordinær situation. Det jeg hører er, at der 

alle steder bliver fundet gode måde at fortsætte undervisningen og læringen på, og at lærerne er gode til at vej-

lede i hvordan forældre kan være med til at understøtte deres børns læring.  

 

Tak til jer alle for det! 

 

Med venlig hilsen 

Simon Hansen 

Formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune   

 

Der har naturligvis rejst sig en masse spørgsmål i denne uvante situation til både kreds, ledere og 

kommune. Nogle kan besvares her og nu, andre er under afklaring mellem parterne på forskellige ni-

veauer. Kredsen svarer efter bedste evne og viden på direkte henvendelser fra jer – medlemmerne, og 

vi vil løbende informere om nyt og henvise til div. infosteder. Spørg endelig løs, men der er i høj grad 

også tale om uopdyrket land og asfaltering undervejs, så kredsens opfordring i alle konkrete situationer 

er: ”Håndter de konkrete opgaver med sund fornuft, dialog og godt samarbejde på skolerne”. I den 

forbindelse skal der lyde en opfordring til, at kommune og ledelse informerer og inddrager MED-

udvalg, TR, AMR og TRIO´en i videst mulig omfang – ja, det fremgår faktisk klart af MED-aftalen. 

 

Seneste nye er vedtagelsen af bekendtgørelsen om lukning af skoler og om nødpasning mv. Det får 

konsekvenser for alle medarbejderes arbejdsopgaver og arbejdssted mm. Jeg skal i den forbindelse 

understrege, at alle medarbejdere fortsat skal efterleve henstillinger fra deres arbejdsgiver. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Pva. kredsstyrelsen 
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Arbejdstid og arbejdsopgaver 

På baggrund af kredsens drøftelser og afklarin-

ger samt kommunale udmeldinger på deres 

hjemmesider og medarbejderportaler gælder det 

for lærerne, at de er på arbejde. Derfor afregnes 

lærernes arbejdstid i denne periode som hidtil. 

Altså, som var det en helt almindelig arbejds- og 

skoledag efter mødeplanen for dagen/perioden. 

Arbejdsopgaverne er som udgangspunkt de 

samme eller beslægtede opgaver afhængig af 

den konkrete situation. Men dette kan ændres i 

takt med den øjeblikkelige udvikling og lovgiv-

ning. Bekendtgørelsen om nødpasning mv. er 

netop trådt i kraft d. 18. marts. 

 

Info-links 

Bekendtgørelse om nødpasning mv. 

LL, medarbejderinfo-om-coronavirus 

LL, medarbejderportal 

GBS, medarbejder-/lederinfo på GUFI – god 

info på lederinfo-”knappen” 

Uvm - løbende lovgivning og bekendtgørelser 

folkeskolen.dk, særlig opmærksomhed på ud-

satte børn 

folkeskolen.dk om nødundervisning 
 

http://kreds68.org/
https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472
https://www.lolland.dk/kommunen/medarbejderinfo-om-coronavirus
https://medarbejderportal.lolland.dk/login.aspx?returnurl=%2fHome_SkoleogDagtilbud
https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/Info_om_corona.aspx
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-skoler-og-institutioner
https://www.folkeskolen.dk/1718490/faelles-udmelding-fra-kl-og-ministeren-saerlig-opmaerksomhed-paa-de-udsatte-boern
https://www.folkeskolen.dk/1718490/faelles-udmelding-fra-kl-og-ministeren-saerlig-opmaerksomhed-paa-de-udsatte-boern
https://www.folkeskolen.dk/1718091/forvirring-om-laerernes-dokumentation-af-noedundervisning

