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Medlemsbrev 7 - april 2020 
  
Genåbning af skolerne 
Tirsdag inden påskeferien kom så den længe ventede udmelding fra regeringen, nemlig at skolerne skulle 
genåbnes onsdag efter påskeferien, eller hurtigst muligt derefter. Det har betydet, at der hen over 
påskedagene er blevet arbejdet intensivt med, at få skolerne gjort klar, så alle sundhedsmæssige krav kan 
overholdes. Der stilles enormt store krav, og det har været og er stadig en stor opgave at få genåbningen 
på plads. 
 
Det har givet anledning til en masse ubesvarede spørgsmål, hvor svarene ikke altid har været entydige, ja, 
til tider direkte modstridende. DLF har arbejdet intensivt for at få svar på nogle af alle de spørgsmål, 
medlemmerne har henvendt sig om, og heldigvis har arbejdet ikke været forgæves. Vi har også haft utrygge 
medarbejdere, og heldigvis nåede spørgsmålet om kronisk syge medarbejdere at falde på plads i sidste 
øjeblik. Vi lever i en tid med få rutiner og stort set ingen erfaring, og det vanskeliggør opgaven.  
  
I begge kommuner har man også gjort sig umage med at få alle forholdsreglerne på plads, inden åbningen 
af skolerne kan påbegyndes på henholdsvis torsdag og fredag i Jammerbugt og mandag i Brønderslev. I 
begge kommuner skal eleverne være i skole fra klokken 8 – 13, hvilket giver lærerne muligheder for at 
forberede sig til den - efter min vurdering - meget vanskelige opgave, de stilles overfor. Især de steder, hvor 
man som medarbejder bliver bedt om at løse en opgave indenfor et område, man til dagligt ikke arbejder 
med, kræver det tid. Rigtig mange lærere glæder sig helt sikkert til at møde eleverne fysisk, mens andre 
fortsat skal nødundervise hjemmefra. 
 
Forflyttelser, afsked 
Vi har lige taget hul på det kommende skoleårs planlægning, og dermed er lederne i gang med at få 
overblik over, hvordan antallet af medarbejdere på skolerne ser ud for det kommende år. Det ser desværre 
ud til, at de seneste års faldende elevtal rammer skolerne hårdt i år. Især i Jammerbugt ser det sort ud, da 
rigtig mange skoler har overtallige lærere, og af den grund skal ud at afskedige. I Brønderslev bliver der 
færre børnehaveklasser, og da det altid er svært at omplacere børnehaveklasseledere, er der også her tale 
om afskedigelser. I Brønderslev ser det heldigvis ud til, at der kan blive tale om at ansætte lærere, men det 
overblik er der ikke på nuværende. 
 
Kontakt kredskontoret  
Kredskontoret er fortsat lukket for fysiske møder, med mindre der forinden er lavet en aftale.   
Vi ved, der er rigtig mange spørgsmål i disse tider. En stor del af dem drejer sig formentlig om noget, der 
foregår på skoleniveau, og dem kan du få svar på ved at kontakte din tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant, som vi vil holde orienteret så godt som muligt. Ellers kan du kontakte kredsen 
på telefonen, som er åben, som den plejer på telefon 98 80 19 33 eller du kan maile til os på 150@dlf.org.  
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