
      Holbæk, 4.11. 2020 

Kære Lene, Julie, Mette, Bo, Henrik, Ib, Morten og Per 

For øjeblikket er der desværre stigende smitte med COVID19 både i samfundet som helhed og i Holbæk 

Kommune og dermed naturligvis også på skoleområdet. 

Den sidste uges smittetal har på landsplan vist, at den hurtigst voksende gruppe af smittede er børn og 

unge mellem 10 og 19 år; altså lige præcis elever i skolealderen. 

Det er af stor betydning, at skolerne kan holdes åbne og fungere så tæt på normalt som muligt, og at der 

derfor tages initiativer, der mindsker smitterisikoen blandt både elever og lærere. 

Hyppig kontakt mellem medarbejdere og ledere er vigtig for at kunne handle forebyggende, og derfor er 

det glædeligt, at der nu igen er møder hver 14. dag i hhv. HU og med FTR i Læring og Trivsel, hvor vi kan 

udveksle informationer, tiltag og forslag til praktiske foranstaltninger. Ligeledes er det af stor betydning, at 

TRIO og MED-samarbejdet på skolerne igen kommer op i samme kadence som i foråret, så man ude lokalt 

kan handle både forebyggende og opfølgende. 

Vi har, bl.a. på baggrund af en række henvendelser fra både almindelige medlemmer, TR’er og AMR’er, 

identificeret fem fokusområder mht. fysiske foranstaltninger og et opmærksomhedspunkt omkring det 

generelle arbejdsmiljø som, hvis der handles, i vores optik vil være med til både at mindske smitterisiko og 

forbedre arbejdsmiljøet. 

1) Muligheden for at lærerne har adgang til direkte fysisk beskyttelse mod smitte 

• Dette er tilgodeset ved, at lærerne kan bære visir, hvis de ønsker det, hvilket er rigtig 

positivt 

2) Behovet for at der i lighed med i foråret gøres ekstra rent på skolerne 

• Dette opleves meget forskelligt på skolerne. Nogle steder er omfang og standard i orden, 

mens det ikke er tilfældet andre steder 

3) Mindske antallet af kontakter ved at lærerne underviser i få klasser 

• Mange lærere underviser i mange forskellige klasser. Ved at ”genåbne” fagfordelingen og 

se på mulighederne for at mindske antallet af forskellige klasser en lærer skal undervise i, 

vil man kunne nedbringe antallet af kontakter 

4) Betydningen af at kunne opretholde afstand mellem eleverne 

• Igen er der stor forskel mellem de muligheder de forskellige skoler har for øjeblikket. De 

små skoler og specialskolerne har som udgangspunkt forholdsmæssigt lave 

klassekvotienter og store udearealer, som muliggør, at eleverne kan holde afstand både 

mellem hinanden og i forhold til lærerne både i undervisningen og i elevpauserne. De store 

skoler har høje klassekvotienter og forholdsmæssigt små udearealer, der besværliggør, at 

der kan holdes afstand mellem eleverne indbyrdes og i forhold til lærerne 

• Vi opfordrer til at undersøge mulighederne for holddannelse og forskudte mødetider på de 

store skoler for at sikre bedre afstand mellem eleverne indbyrdes og i forhold til lærerne 

 

 



5) ”Vende bøtten” så mødevirksomhed som udgangspunkt foregår virtuelt i stedet for fysisk 

• På mange skoler er det udgangspunktet, at hhv. interne møder mellem lærere og lærernes 

møde med forældre og elever, fx i forbindelse med skole/hjem-samtaler foregår fysisk og 

kun undtagelsesvis virtuelt. Det vil vi gerne gøre omvendt, så det virtuelle møde er 

udgangspunktet, og at der kun i særlige tilfælde, hvor det skønnes absolut nødvendigt 

afholdes møder med fysisk fremmøde 

• Det er sådan møder i Holbæk Kommune generelt afvikles, og det mener vi også bør være 

gældende på skoleområdet 

 

Generel arbejdsmiljøopmærksomhed 

Alle medarbejdergruppers arbejdsforhold er under pres pga COVID19-situationen, og lærerne 

er derfor naturligvis ingen undtagelse. Vi får mange tilbagemeldinger på, at der er et rigtig stort 

og mangesidet pres på lærerne, som ud over de mange opgaver de i forvejen løser i 

dagligdagen endvidere i disse COVID-tider bl.a. skal opretholde et øget tilsyn med eleverne i 

elevpauserne, bruge noget af elevpauserne på rengøring/afspritning af kontaktflader og bruge 

meget energi på punkt 4 ovenfor i specielt elevpauserne. Dette sammenholdt med at krav og 

forventninger til undervisningen og elevtrivslen er uændrede medfører et øget pres. 

 

Vores overordnede formål med denne henvendelse, som vi også sender cc til Udvalget for Børn 

og Skole, så det politiske niveau er bekendt med vores tilgang, er, at vi ved størst mulig brug af 

rettidig omhu, forebyggelse og handling bedst muligt sikrer, at skolerne kan holdes åbne på en 

måde, som tilgodeser både elever og lærere igennem at begrænse smitterisiko og fremme det 

gode arbejdsmiljø. 

 

Mange hilsner fra 

Hans Junker, kredsformand, Holbæk Lærerkreds 

 

  


