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Kære medlem  
Genåbningen af skolerne er sat i værk og godt i gang. Rigtig mange af jer, skal endnu en gang navigerer 
i ukendt terræn. Alligevel får I det til at fungere på trods. I løfter en kæmpe opgave for os alle, ik-ke 
mindst for børnene. I er simpelthen så seje.  
Også jer, der stadig er hjemme, løfter en svær opgave. Og så er der jer, der både stadig skal være 
hjemme, men også være til stede på skolerne. Der bliver trukket store veksler på personalet over alt 
for tiden, og vi skal alle passe på hinanden, for der er trods alt en grænse for, hvor længe vi kan holde 
til det. Det er en opmærksom-hed jeg har talt både med vores Centerchef om, men også Kommu-
naldirektøren. Det gælder jo alle områder, både ledelse og ansatte. Hvis først personalet i det offentli-
ge falder som fluer, så står vi for alvor med et samfundsproblem, der bliver svært at løse. I løber alle 
stærkt for tiden, og der mangler kollegaer, der bliver hevet mange vikarer ind, og det kan være ekstra-
arbejde at sætte dem ind i hver-dagen på skolen. Men jeg er sikker på, at ved fælles hjælp, ender det 
med at være til gavn for alle.  
Det er vigtigt at sige, at hverken arbejdsmiljøloven eller overens-komsten, er sat ud af drift i denne 
situation. Det betyder bl.a. at den tid man bruger på sit arbejde, skal følge den opgaveoversigt, man 
har fået udleveret ved normperiodens start (skoleårets start). Lederne har en forpligtelse til at gøre 
jeres arbejdstid op, holde øje med at I ikke arbejder mere end i får løn får. Hvis i føler, at arbejdet tager 
overhånd, så skal i kontakte jeres leder og også gerne jeres TR, så det kan tilrettes. Der er ikke nogen 
tvivl om, at denne situati-on har været meget tidskrævende for rigtig mange. 
 
Ferie – særlig feriegodtgørelse 

Vi nærmer os det nye ferieår med hast. Det betyder en række nye ting, vi skal have styr på. En ny 

ferieaftale er trådt i kraft. Det er altid lidt besværligt, når vi skal tænke på nye måder, men det 

bliver nok også bare til hverdag på et tidspunkt. 

Det første vi kommer til at mærke, er udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse. Den udbetales 

med udgangen af ferieåret (april). I kan se det på den lønseddel i har modtaget i dag onsdag. Sær-

lig feriegodtgørelse har altid bestået af 2 dele, men de har været slået sammen på lønsedlen. Det 

er det ikke længere. Nu er det opdelt i særlig feriegodtgørelse og forhøjet feriegodtgørelse. Begge 

feriegodtgørelser optjenes i hele kalenderåret 2019, men den forhøjede feriegodtgørelse er en del 

af indefrysningen af feriemidler. Den del, der er optjent fra 1. september-31.december indefryses, 

og udbetales i forbindelse med vores pensionering. Den særlige feriegodtgørelse udbetales med 

hele beløbet. 

Derfor er beløbet mindre og delt op i to linjer på lønsedlen. Det sammen kommer til at gøre sig 

gældende til næste år. Der vil beløbet, der skal indefryses være større, da det er for 1. januar 2020 

- 31. august 2020.  
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Nationale test 

Efter genåbningen ligger de nationale test åbenbart også og lurer. Fra Greve Lærerforenings side, 

har vi kontaktet både Anders Bondo, de lokale politikere og chefer i Greve, om ikke det ville være 

en god ide, i den nuværende situation, at droppe de Nationale test. I kommunen er der klasser, 

der er udtrukket af undervisningsministeriet, fordi de har klaret sig under forventning og klasser 

der er trukket ud som referenceramme. Men de resterende klasser er frivillige. Test man på sko-

lerne kan besluttet IKKE at lave. I forvejen er resultatet tvivlsomt, forskellige forskere har skabt 

forskningsmæssigt belæg for, at testene ikke virker efter hensigten. Når de så tages i en ekstrem 

anderledes hverdag, hvor eleverne bruge mere tid udenfor lokalet og ved håndvasken end foran 

en computer i et klasselokale, hvor de ikke sidder sammen eller måske ikke er sammen med de 

lærere de plejer, kan man sætte spørgsmålstegn ved om resultatet om muligt er endnu mere ved 

siden af, end det er normalt. Vi har opfordret foreningen centralt, til at tage kontakt til under-

visningsministeren, så hun forhåbentlig kan melde ud, at de nationaletest også er sløjfet helt un-

der Coronaen. Der er ingen grund til at pålægge, hverken elever eller lærere mere pres, end de 

allerede er under. Vi håber stadig på en hurtig og positiv udmelding. 

Generalforsamling 

Som det nok er de fleste bekendt, har vi ikke mulighed for at afholde generalforsamlingen. Vi af-

holder den hurtigst muligt, når vi igen må forsamles. Det samme gør sig gældende for valget af 

tillidsrepræsentanter. Alle er på valg i år, men valget kan ikke afholdes, før vi igen er sammen. Vi 

holder TR løbende orienteret. 

  

Periodeforhandlinger 

Forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening fortsætter også i denne tid. Der bliver 

selvfølgelig taget de forholdsregler, der er behov for. Forhandlingerne går godt, der er en god og 

optimistisk atmosfære. Det oprindelige mål var, at forhandlingerne er færdige den 27. april 2020, 

men de er nu udsat til den 24. maj 2020.  

Der er indkaldt til 2 online medlemsmøder, den 4. og 6. maj, om periodeforhandlingerne, i kan 

melde jer til her 

  

  

 
 
 
 
 
 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=707&topmenuid=7
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Arbejdsmiljøet 
Arbejdsmiljø – anbefalinger vedrørende hjemmearbejde  
Mange har henvendt sig til Arbejdstilsynet for at høre, om reglerne fortsat gælder i den nuværen-
de situation i forhold til hjemmearbejde. Det gør de. Arbejdstilsynet opfordrer til, at arbejdsgivere, 
ansatte og arbejdsmiljøorganisationer samarbejder om at finde gode midlertidige løsninger, da 
situationen forventes at vare i en begrænset periode. Det primære råd er, at du sørger for at skifte 
mellem forskellige stole eller borde; altså at du varierer din arbejdsstilling, og rejs dig gerne op så 
ofte som muligt.  Herudover er det en fordel at få skemalagt dagen, så du kan holde koncentratio-
nen og kan holde arbejdstid og fritid adskilt. Hold pauser og gerne mindst én, hvor du lægger be-
vægelse ind. Nedenstående grafik viser 5 gode råd.  

 

Sidst men ikke mindst kan det være hårdt mentalt at være uden sine kolleger og alene med opga-
verne. Hvis du har brug for det, så aftal et tidspunkt på dagen, hvor du ringer eller er på Skype 
med kolleger eller leder. Benyt dig gerne af din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.  

Kredskontoret 

Kredskontoret er fortsat lukket for fysisk fremmøde. Vi arbejder alle hjemmefra. Vi holder jævnligt 
møder via Skype og drøfter situationen i Greve. Vi holder også stadig møder i kommunen i fx ho-
vedmed via Skype, og er ofte i telefoniske og mailkontakt med forvaltningen. Mange ting kører 
næsten som det plejer, og så alligevel ikke. For det er, som I jo også mærker, ikke det samme kun 
at ses elektronisk. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan ses igen ude i virkeligheden. 

Indtil da, kan I altid få fat i os, enten via mail eller telefon. I kan finde alle oplysninger på vores 
hjemmeside – www.grevelaererforening.dk 
 


