
Besked      Den 17/4 2020 

Fra:  Skanderborg-Odder Lærerkreds  

Til:  
 

Emne:  Genåbning  

  

Kære  

Her ved udgangen af den første uge i den delvise genåbning af skolerne, vil vi gerne viderebringe 

en stor ros for jeres indsats fra de overordnede kommunale ledelser.  

Vi er i tæt samarbejde med begge kommuner og er blevet hørt i forbindelse med de udfordringer, 

der har været i etableringen af de varierede skoletilbud, som genåbningen består af. Vi 

viderebringer de bekymringer og opståede problematikker, som både I og TR’erne sender os. 

Samtidig forsøger vi også at dele de gode og kreative løsninger, vi bliver bekendte med, så det 

måske kan tjene til hjælp andre steder.  

   

I begge kommuner bliver det klart udtrykt, at sikkerhedshensyn kommer før hastighed og det håber 

vi, I oplever. Da der hele tiden ligger lokale vurderinger til grundlag for beslutningerne, vil der 

opstå situationer, der kan være flere syn på. Vi opfordrer til at bruge den sunde fornuft, være i god 

og konstruktiv dialog og inddrage tillidsrepræsentanterne så meget så muligt. Og selvfølgelig os på 

kredskontoret.  

   

Onsdag aften blev der udsendt et svar fra sundhedsstyrelsen til lærerforeningen i forhold til at få 

præciseret, hvordan man skal forholde sig overfor ansatte i risikogrupperne. Det er entydigt, at der 

skal laves en individuel vurdering og sundhedsstyrelsen vil nu få udarbejdet en liste over 

sygdomme, behandlinger og tilstande som gør, at nogle i en risikogruppe skal blive hjemme. Det 

skal hjælpe lægerne i deres rådgivning.  

   

Vi ved, at der er blevet ændret i mange af jeres opgaver for at få skabt sammenhæng i den helt nye 

organisering af hverdagen på skolerne. Der er angiveligt ikke blevet genereret en ny 

opgaveoversigt, da der er tale om en midlertidig omlægning af arbejdet. Vi håber, der bliver givet 

plads til, at ledelserne i samarbejde med jer kan få struktureret nogle fornuftige skoledage. Medfører 

omlægningen af opgaverne, at I kommer over 750 timers årlig undervisning, vil det selvfølgelig 

udløse undervisningstillæg.  

   

Vi håber, at fokus alle steder er rettet mod at få hverdagene til at hænge sammen og at 

forventningerne til undervisningens indhold og det faglige niveau er afstemt i forhold til denne helt 

særlige og underlige situation.  

   

   

God weekend  

Med venlig hilsen 

Skanderborg-Odder Lærerkreds 

Danmarks Lærerforening 


