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Rengøring 

Rengøringssituationen ude på skolerne er også et fokusområde for TRIO`erne. Den ekstra rengøring, 

som Covid19 kræver, bør selvfølgelig ligge todelt således at elever møder ind til en rengjort skole, og 

rengøringen gentages midt på skoledagen. 
 

Nr. 1/22. januar 2021 

Covid19 

Nu går vi i gang med anden nedlukningsperi-

ode som forventes at slutte den 7. februar. Den 

forgangne periode har allerede medført mange 

frustrationer, tiltag og restriktioner, som læ-

rere, forældre, elever og TRIOer har skulle 

forholde sig til, og de er ikke blevet færre i 

den nuværende periode.  
 

 

 

 

 

Smittetryk 

Det nyeste smittetryk ligger på: Guldborgsund 

1,91 og Lolland 1,73. Det har været stigende 

et stykke tid, og med truslen om nye varianter 

kan det godt se lidt bekymrende ud. Myndig-

hederne opfordrer fortsat til, at så mange som 

muligt lader sig teste og specielt frontpersona-

let, som har fysisk tilstedeværelse sammen 

med elever bør testes ugentligt. En vis fleksi-

bilitet vedr. frihed til testning er nødvendig og 

bør aftales lokalt. Vi håber naturligvis på, at 

lærere med vaccinationernes udbredelse kom-

mer frem i køen. DLF opfordrer til anmeldelse 

af Covid19 sammen med din AMR som ar-

bejdsskade, hvis smitten kan sandsynliggøres 

at stamme fra arbejdet.  
 

TRIOere 

TRIOerne har en meget stor opgave i denne 

periode både omkring åbenhed og kommuni-

kation, men også at få lavet nogle nødvendige 

og fælles retningslinjer. De skal inddrages i 

beslutningerne, agere tovholdere og de skal 

selv være opsøgende i forhold til kollegaernes 

ve og vel og dagligdag, således at alle kan 

føle sig trygge og hørt. Dette ansvar bæres 

ikke alene af TRIOerne. TRIOerne må ikke 

glemme den ”manglende eller udfordrede fæl-

lesskabsfølelse”, når vi er så langt fra hinan-

den. Ensomhed kan let tage over. Den lø-

bende faglige, kollegiale og sociale sparring 

er stadig vigtig at opretholde på afstand. 

Hverdagen bliver aldrig den samme bag en 

skærm.  Opmærksomheden de seneste uger er 

naturligvis gået med etablering af nødskemaer 

og nødundervisning, og opmærksomheden i 

fremtiden vil indlysende være, hvordan vi alle 

kommer sikkert tilbage til normal hverdag. 

Det vil givetvis blive som i foråret, hvor vi 

fortsat skal tage hensyn til potentiel smitte og 

restriktioner. Så mon ikke en trinvis opstart, 

små grupper og udendørsaktiviteter vil præge 

dagsordenen igen. Trioerne bør fortsat være 

opmærksomme på de løbende ændringer i be-

skrivelserne af hvad en ”nær kontakt” er, og 

hvordan der skal/bør ageres. 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens vi venter 

Vi afventer stadig og spændt på Under-

visningsministerens udmelding vedr. året prø-

ver. En ting er dog sikkert, alle udskolingslæ-

rere har brug for en hurtig afklaring. 

Nyttige links 

www.uvm.dk/corona               

www.ssi.dk 

Vi går lysere tider i møde både på den ene og 

anden måde, håber vi. 

 

Mange hilsener 

 

Birgitte Bertelsen og Bo Groth Rasmussen 

Afgangsprøver fortsat 
 

• Der bør kun afholdes prøver i de ob-

ligatoriske fag (da, mat, og evt. eng) 

og med nedsat pensum. Det kræver, 

at eleverne kommer tilbage hurtigt 

(efter uge 6), så man måske kan nå 

at styrke mundtligheden (især 

sprogfagene). 

• Drop udtræksfagene og de praktisk-

faglige fag: eleverne har mistet 

mange timer, prøvevejledningen til 

f.eks. hånd/design er kommet meget 

sent, familierne har ikke kunnet på-

lægges udgifter til hjemkundskab, 

naturfagene med forsøgsopstillinger 

og eksperimenter har været umu-

lige, og Idræt med mangel på for-

skellige aktiviteter. Flere af disse 

fag har ligeledes været udfordret i 

forhold til smitterisikoen i forhold 

til afstandskrav, berøring mm. 

• Nogle har slet ikke prøvet termins-

prøver endnu. 

• Nogle har endnu ikke nået projekt-

opgaven. 

• Måske kan man lave noget som 

skriftlige prøver, da nogle har prø-

vet terminsprøver. 

• Man bør overføre årskaraktererne 

som sidste år, men stadig med ”hele 

situationen” for øje. 

• Der har været meget forskellige til-

gange til nødundervisningen på de 

forskellige matrikler i kommunerne.   

• Nogle elever er og har været svære 

at fastholde i deltagelse i fjernun-

dervisningen. 

 

Fjernundervisning 

Vi lærere føler os nok noget udfordret på 

mange parametre med hensyn til fjernunder-

visning. Oveni det kæmper mange forældre 

og elever ligeledes med computeren som om-

drejningspunktet. Vi vil rigtig gerne have alle 

med og en daglig kontakt til alle, men virke-

ligheden er desværre bare ind imellem en helt 

anden. Det kræver en stor opmærksomhed fra 

vores side, for at have hånd i hanke med alt 

og alle. Den mere ”fleksible arbejdstid” er na-

turligvis til gavn for mange forældre og ele-

ver, men vi skal huske at passe på os selv. 

Meget tyder dog på, at man denne gang, hur-

tigere har fundet en rutine og fortrolighed i at 

skulle fjernundervise og fastholde ens meto-

defrihed og kreativitet. 
 

  

Afgangsprøver 

Årsplaner og FA fylder rigtig meget for 

mange lærere. DLF spurgte i sidste uge om: 

”Hvilken betydning situationen (fjernunder-

visning og nødundervisning) har/ evt. skal få 

for afholdelse af folkeskolens prøver til som-

mer. Jeg har indsamlet følgende betragtnin-

ger og bekymringer fra lærere og TRere og 

AMRere i vores kommuner. 
Alle betragtninger og bekymringer udsprin-

ger naturligvis af både forårets og den nuvæ-

rende forlængede hjemsendelse. De input, 

som er fremkommet, omhandler både 8., 9. 

og 10 årgang. Fagene har ofte været beskåret 

timetalsmæssigt, nødundervisningen er fore-

gået online med de udfordringer og mangler 

det giver, og dermed er opfyldelse af pensum 

nok ikke helt en realitet. Tidshorisonten for 

tilbagevenden til helt almindelig hverdag i 

skolerne, uden afstandskrav mm. er en indly-

sende og afgørende faktor for muligheden i 

nogle af forslagene. 
 

http://www.uvm.dk/corona
http://www.ssi.dk/

