
 

Søborg den 13. april 2020 

 

Kære medlemmer 

Vi har hen over påskedagene arbejdet intensivt ind i genåbningen af skolerne. Vi lever i en tid med mange 

spørgsmål, få rutiner og næsten ingen relevant erfaring. Det vanskeliggør opgaven, men vi synes, at vi har 

bidraget til et – efter omstændighederne – godt udgangspunkt for genåbningen af skolerne i Gladsaxe. 

Konkret information om de praktiske og logistiske forhold får I fra kommunen/skolen. Her følger nogle 

supplementer fra Gladsaxe Lærerforening: 

Arbejdstid: 

Vi har aftalt med Skoleafdelingen, at en fuldtidsansat lærer underviser 4 timer om dagen. Der laves rimelige 

ordninger for dem, der er på nedsat tid. Det daglige undervisningstimetal er en lille stigning i forhold til det 

normale gennemsnit. 

Det er vores vurdering, at vi på denne måde får en enkel og kollektiv tilgang til den vanskelige opgave, som 

Regeringen har givet os. 

Kolleger i risikogruppen: 

Det er helt afgørende, at ingen elever eller medarbejdere kommer i en situation, hvor de bringer smitte 

med hjem til særligt sårbare familiemedlemmer i hjemmet. På samme måde, må der tages hensyn til dem, 

som selv er særligt sårbare.  

Der er en masse national uro om netop dette spørgsmål, hvilket er meget utilfredsstillende og ganske 

unødvendigt.  

Hvis du er utryg ved at skulle møde op på skolen, anbefaler vi, at du kontakter din læge. Lægen skal lave en 

konkret individuel vurdering af, om du evt. skal blive hjemme og løse andre opgaver der fra. 

Hvis det at komme i kontakt med din læge, giver dig vanskeligheder med at møde op på arbejde, skal du 

kontakte din leder, så I sammen finder en god løsning på den udfordring. 

Du kan læse mere her: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-

og-ansaettelsesregler 

Ferie: 

Inden påske var der drøn på emnet ferie. Mange indgik aftaler om afvikling af restferie og nogle fik pålagt at 

få den afviklet. Oven i det kom der en national aftale, som gav arbejdsgiverne mulighed for at pålægge 

yderligere ferieafvikling. Gladsaxe Kommune kom frem til den fornuftige beslutning, at sidstnævnte ikke 

skulle effektueres blandt lærerne, da vi jo var fuldt beskæftigede med nødundervisning. 

En del af jer står overfor at skulle afvikle restferie i den kommende tid. Hvis I synes, at dette passer dårligt 

sammen med genåbningen af skolerne, kan I helt legitimt tage kontakt til jeres leder og foreslå, at ferien 

gemmes til et senere tidspunkt. Det er selvfølgelig også i orden at holde fast i den allerede planlagte ferie. 

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler


 

Generalforsamling: 

Lovgivningen giver os ikke mulighed for at afholde den ordinære generalforsamling, som er indkaldt til den 

29. april. Vi udsætter derfor – igen – den ordinære generalforsamling. For nuværende har vi ikke en ny 

dato, men vi arbejder på sagen og kommer med nyt, så snart det er muligt. 

 

Kontakt til Gladsaxe Lærerforening: 

Vi vurderer, at opgaverne fortsat kan løses hjemmefra, så vi fortsætter med at holde kredskontoret lukket i 

fysisk forstand. 

Telefonen – 39565511 - er åben som den plejer, og du kan maile til os på 020@dlf.org  

 

 

Vi er helt med på, at der er mange spørgsmål i disse tider. Vi har desværre langt fra svar på dem alle. Vi vil 

fortsætte med at holde os tæt på det, som foregår på det kommunale niveau. Desuden støtter vi op om TRs 

og AMRs arbejde på skoleniveau. 

 

De bedste hilsner 

Thomas Agerskov 

Formand for Gladsaxe Lærerforening 
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