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Skoleåret der gik 

Nu har roen sænket sig på skolerne, enkelte 
mødes stadig til skoleårets sidste møder og 
efterbehandling, mens andre allerede er gået på 
ferie. 

Dette skoleår vil på mange måder været et år, 
som vi sent vil glemme. Coronaperioden har budt 
på lidt af hvert. Den begyndte med nedlukningen 
af skolerne og hjemsendelsen af de offentligt 
ansatte over en gradvis genåbning til en næsten 
normal hverdag.  Jeg håber og beder til, at vi i 
august kan undervise og arbejde almindeligt dog 
gerne med mere håndvask og på renere 
arbejdspladser end tidligere. 

Corona-tiden har både trukket tænder ud og 
været et gigantisk IT-kursus for os alle. 
Fjernundervisning af elever og digitale møder 
mellem kollegaer stod sin prøve, og har åbnet 
vores øjne for, at der måske ligger elementer, 
som er værd at blive mere nysgerrig på, samtidig 
har det digitale element møder vist os værdien og 
nødvendigheden af at være en del af et 
fællesskab i undervisningen, og vigtigheden af 
relationen mellem lærer og elev har igen vist sig 
at være altafgørende for elevernes indlæring og 
trivsel. Mange beretter desuden om afsavnet til 
kollegaer og det at være en del af fællesskabet i 
en gruppe på arbejdspladsen. 

Periodeforhandlingerne 

Parallelt med Corona-erfaringerne på skolerne 

kørte periodeforhandlingerne mellem DLF og KL. 

Forhandlingerne har ikke fyldt så meget, og det er 

ikke meget, der er sluppet ud i offentligheden. 

Status er lige nu, at KL har bedt om en 
tænkepause, hvilket DLF har imødekommet. 
Forhandlingerne tages op igen senere på 
sommeren og målet er en aftaleindgåelse senest i 
september.  Indgåelse af en aftale har så stor 
betydning, at det er afgørende, at alle muligheder 
afsøges, inden man evt. kan blive nødt til at kaste 
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håndklædet i ringen. Der er forhandlet flere 
vigtige dele på plads, men det er de 
betydningsfulde knaster, der skal masseres lidt. 
Det er ikke nemt, så lad os sammen krydse fingre 
for, at pausen ikke bare er et spil for galleriet, 
men at den rent faktisk bliver brugt til at finde de 
løsninger, som er nødvendige for at kunne indgå 
en aftale. 

Samarbejdsgrundlaget i Solrød 

I Solrød Kommune har vi heldigvis vores lokale 
samarbejdsgrundlag, som netop har underskrevet 
efter den sidste finpudsning. Vi har medtaget 
udmeldingerne fra de faglige klubber og gjort 
dem til en del af samtalerne med direktøren og 
formanden for den lokale skolelederforening. 

Vi har i år valgt kun at lave små justeringer i 
Samarbejdsgrundlaget, men i stedet en allonge 
(tilføjelse til skriftlig aftale). 

I Samarbejdsgrundlaget drejer det sig blandt 
andet er en sætning, der refererer til 
læringsmålstyret undervisning fjernet, helt i tråd 
med, at undervisningsministeriet efter et 
langvarigt pres fra DLF har lagt sig ned og fjernet 
alt om læringsmålstyret undervisning fra deres 
hjemmeside. I stedet er vi tilbage ved de faglige 
mål i kompetencemålene, som kendes fra 
tidligere. Derudover er der aftalt tid for prøve i 
valgfag i 2021.  

I allongen har vi beskrevet initiativer som sættes i 
gang lokalt på skolerne. Det drejer sig om 
initiativer der kan forbedre gennemsigtigheden i 
opgaveoversigten fx ved en prioritering af 
opgaver i faktortiden og i opgavemængden 
generelt. Derudover er der aftalt en styrkelse af 
samarbejdet i MED. 

Desuden er der enighed om, at vi begynder 
forhandlingerne for skoleåret 21-22 allerede til 
september med fokus på at nedbringe det 
maksimale uv-timetal og sikre den individuelle 
forberedelsestid, blandt andet ud fra de 
erfaringer, man gør sig på skolerne. 

Som tidligere skrevet forhandles der stadig 
centralt, og en central aftale vil også komme til at 
gå hånd i hånd med vores lokale. Når den 
kommer, vil den danne en overordnet ramme, 
som vores lokale aftale skal ind under. 

Bliver du syg i ferien, gælder følgende 

regler: 

Du har ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i 

ferien.  

Du har dog først ret til erstatningsferie fra den 6. 
sygedag under ferie. Sygdommen skal 
dokumenteres ved en lægeerklæring, og udgiften 
til fremskaffelse af lægeerklæringen skal den 
ansatte selv betale. 
Det er vigtigt, at du melder sig syg med det 
samme. Melder du dig fx først syg på den 3. 
sygedag, tæller de første 2 sygedage som 
udgangspunkt ikke med.  
 
Er du syg før tidspunktet for den aftalte feries 
begyndelse og stadig sygemeldt, når ferien 
begynder, vil du være berettiget til at få ferien i 
sygdomsperioden suspenderet og udskudt til 
senere afholdelse. 
Sygdommen skal dokumenteres ved en 
lægeerklæring, og udgiften til fremskaffelse af 
lægeerklæringen skal den ansatte selv betale. 

Generalforsamling 2020 

Vi var desværre nødt til at udskyde vores 

generalforsamling i marts pga. 

forsamlingsforbuddet. Fra den 8. juli bliver dette 

hævet til at 100 personer må forsamles og vi har 

igen mulighed for at afholde GF. Sæt derfor kryds 

i kalenderen tirsdag den 29/9 

Endelig vil vi ønske jer en rigtig god og 

velfortjent sommerferie. Kredskontoret holder 

ferielukket fra den 2. juli til 4. august. Men du 

kan stadig skrive til vores mail 045@dlf.org, den 

bliver tjekket dagligt.  
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