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Medlemsbrev 2 - februar 2021 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 
 

Corona og genåbning 
Så fik vi endelig 0. – 4. klasse i skole igen, og jeg er sikker at, at de fleste lærere har glædet sig til at få 
eleverne tilbage fysisk og være sammen med dem i klassefællesskabet. 
Jeg er også sikker på, at glæden fra elevernes side er om end endnu større. De har savnet hverdagen i 
skolen med deres klassekammerater og lærerne. 
Men… det er helt afgørende, at de yngste elevers tilbagevenden sker på en sundhedsmæssig forsvarlig 
måde. Der skal tages vare på lærernes sundhed, og der skal tages de nødvendige forholdsregler, så alle kan 
være trygge ved situationen.  
Det er vigtigt at huske, at vi længe har haft kollegaer, der hver eneste dag har passet deres arbejde på 
skolen, men når antallet af elever og lærere stiger, så stiger smitterisikoen også, hvis ikke vi passer på. 
Derfor er skolens organisering i små hold med færre lærere også en væsentlig faktor for at forhindre 
smittespredning, ligesom streng hygiejne og ekstra rengøring er en nødvendighed. Der er stadig tale om 
nødundervisning, men vi havde gerne set, at anbefalingerne, der skulle sikre en tryg genåbning, havde 
været klarere og tydeligere, så der ikke var overladt så meget til lokal fortolkning.  
Jeg håber, at lærerne passer på hinanden og sig selv og skulle der være steder, hvor det halter, så tøv ikke 
med at henvende jer til ledelsen eller arbejdsmiljørepræsentanten, så problemet kan blive løst hurtigst 
muligt. 
 
Samtidig med åbningen er det blevet muligt at blive hurtigtestet på sin arbejdsplads, og efter en del 
polemik om, hvem der skulle stå for testningen, er det nu endelig faldet på plads, så det i vores kommuner 
ikke er lærere, der skal stå for det.  
 
Den længe ventede plan for prøveafviklingen er endelig kommet. Den svarer meget godt til de 
forventninger, vi, UU og mange overbygningslærere har haft. Uanset om man er enig i beslutningen eller ej, 
så er det rart, at der nu er en afklaring, så man ved, hvad man skal sigte efter. 
 
DLF forsøger gennem medlemsbreve at informere om relevante emner, ligesom DLF’s hjemmeside har et 
afsnit, der kun handler om Corona. På kredsens egen facebookside bestræber vi os på at informere vores 
medlemmer så hurtigt som overhovedet muligt, ligesom vi sørger for at sende nyheder til vores 
tillidsrepræsentanter, så de er bedst muligt opdateret. Har du spørgsmål, så tøv ikke med at henvende dig. 
 
OK 21 
Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang, og der er netop faldet en aftale på plads på statens område. 
Den plejer at være en god rettesnor i forhold til, hvordan det ender på det regionale og kommunale 
område. Som tidligere nævnt forventer man, at den økonomiske ramme er smal, og ønskerne er mange.  
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På det kommunale område er der nu udvekslet krav, og som sædvanlig har de procentvise generelle 
lønstigninger første prioritet, sammen med reguleringsordningen. Om, der bliver penge til 
organisationsforhandlinger, er endnu uvist, men hvis der bliver, så skal de fordeles jævnt på alle 
foreningens medlemsgrupper. Det netop overståede forlig på statens område, hvor medlemmernes realløn 
blev sikret, har givet en smule optimisme på det kommunale område. 
 
Opdatere medlemsinformationer  
Når der er overenskomstforhandlinger, er det meget vigtigt, at du får opdateret dine medlemsoplysninger. 
Det foregår på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, under ” Min side”. Selv om du tror, at du er opført 
med de rigtige oplysninger, er det vigtigt, at du tjekker dem. Der er hvert år medlemmer, der bliver 
overraskede over, at deres oplysninger ikke er korrekte. Det er altid mest hensigtsmæssigt, at du bruger en 
privat mail og ikke en skolekonto. 
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