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Nyhedsbrev maj 2020 
 
 
Kære kolleger 
 
Der har nu i godt halvanden måned stået nødundervisning på skemaet. Efter påske dog med den ændring, 

at de yngste elever møder op på matriklerne og bliver nødundervist der, mens de ældste elever stadig må 

blive hjemme! En helt uvant situation for alle, og alt er heller ikke gået gnidningsløst! 

Der er dog en vilje fra alle parter til at forsøge at løse de problemer, der uvægerligt hele tiden vil opstå! 

Det er her vigtigt at slå fast, at ingen forventer at nødundervisningen fuldt og helt kan erstatte den 

undervisning der foregik før coronakrisen. Der er enighed om, at det vigtigste er, at eleverne kommer 

igennem dagen på en fornuftig måde! 

Vi har i den forbindelse fået en del henvendelser om, hvor meget den enkelte lærer/bh. klasseleder skal 

undervise. Svaret er, at man skal undervise 18,75 timer om ugen – svarende til 25 lektioner a 45 min. Hertil 

kan der være 6 – 9 timers tilsyn. Samtidig skal der i løbet af dagen være et antal pauser, således at den 

enkelte kan indtage sin frokost og træde af på naturens vegne! (min. 29 minutter pr. dag) 

Er der i øvrigt spørgsmål til nødundervisningen så kontakt din TR eller kredskontoret. 

 

Ny lokalaftale 

Efter en del forhandlingsmøder er vi nu blevet enige med forvaltningen om en ny lokalaftale for skoleåret 

2020/2021. 

I forhold til aftalen for indeværende skoleår, er der udover en række redaktionelle ændringer sket det, at vi 

er lykkedes med at få hævet faktoren til opgaver i tilknytning til undervisningen med 0,05 så den nu er 0,55. 

Det betyder at hvis man underviser 750 timer får man 412,5 timer til ”forberedelse”. En forhøjelse på 37,5 

timer, eller hvad der svarer til ca. 1 uges arbejde. 

Herudover er der sket ændringer i udregningen af ture med overnatning, (således at en 5 dages lejrskole 

samlet set giver ca. 14 arbejdstimer mindre end i nuværende aftale), givet ekstra tid til TR og AMR samt 

lavet en del præciseringer i forhold til lederstyret pulje, anvendelse af mødedage mv. 

Hele aftalen kan ses/fås hos din TR! 

 

Vi er i skrivende stund desuden i gang med forhandlinger om vores lokale lønaftale. Det hører I mere om i 

næste nyhedsbrev. 

Ulrik Nielsen                                                                                  
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