
Frederiksberg den 23. marts 2020 

Medlemsbrev om Coronasituation 
 

Kære lærere og børnehaveklasseledere på Frederiksberg 

Det er på alle måder et anderledes arbejdsliv, vi i disse dage må håndtere for at få den daglige undervisning til at 

lykkes. Vi ved, at I arbejder hårdt for at få enderne til at mødes – vi er så stolte af at repræsentere en ikke bare fagligt 

dygtig, men også meget fleksibel arbejdsstyrke. Tak for jeres måde at gå til opgaven på. 

I FLF arbejder vi også på højtryk for at tage hånd om alle de forandringer, der nærmest dagligt rammer jeres arbejdsliv 

- vi har tæt dialog med gruppen af tillidsrepræsentanter, ligesom vi er i daglig kontakt med Frederiksberg Kommune. 

På den måde forsøger vi, bl.a. med afsæt i praksismeldingerne at skabe de bedst mulige rammer for jeres arbejde 

hver gang, der kommer nye meldinger.  

Vi vil i dette brev informere jer om bl.a. lovgivning og krav i forhold til nødundervisning og nødpasning, 

fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, samt sidstnævntes mulige konsekvenser for lærere og 

børnehaveklasseledere på Frederiksberg.  

 

Nødundervisning og nødpasning 

I halen på de nye bekendtgørelser for nødpasning og nødundervisning, som blev vedtaget i Folketinget i sidste uge, 

formulerede forvaltningen i torsdags en række forventninger til nødundervisningen, hvis perioden, hvor eleverne 

modtager nødundervisning, forlænges. Nogle lærere har modtaget disse krav fra deres ledelse pr. mail, hvilket har 

ført til undren og frustration. 

Formand for FLF Lasse Hansen har i dag været i dialog med skolechef Gorm Bagger Andersen. De to er enige om, at 

kernebegreberne i håndtering af nødundervisningen er pragmatisme, meningsfuldhed og det muliges kunst.  

Vi ved nu, at hensigten med disse forventninger ikke har været at skabe nye krav, som den enkelte medarbejder 

forventes at opfylde. Forventningerne skal ses som punkter, skolerne tilstræber at arbejde i retning af.  

Nu da nødundervisnings- og nødpasningsperioden er forlænget frem til efter påske, kan vi altså forvente, at lærere og 

ledere (fortsat) skal samarbejde om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningsopgaven, så vi arbejder indenfor 

bekendtgørelsen om nødundervisning samtidig med, at elever og forældre kan håndtere undervisningen hjemmefra. 

Udgangspunktet er stadig det pragmatiske med hensyn til det meningsfulde og mulige.  

Lasse Hansen har desuden udtrykt, at der er grænser for, hvilke udviklingsprojekter, der er realistiske i en 

hjemsendelsesperiode.    

Med udvidelsen af perioden kan det blive nødvendigt at udvide nødpasningsordningen, idet udsatte børn og unge kan 

få brug for tid udenfor hjemmet, eller fordi nødberedskabet i fx sundhedsvæsnet kan blive større i takt med, at 

antallet af smittede udvikler sig. Dette vil formentligt berøre lærere og børnehaveklasseledere, der i første omgang 

ikke er en del af nødpasningsordningen. Det er forventeligt, at ledelsen igen tager individuelle tilsyn i så stort omfang, 

det er muligt, og at medarbejdere i risikogruppen fritages for deltagelse i nødberedskab.    

På onsdag vil vi på et fælles onlinemøde med skolernes tillidsrepræsentanter drøfte, hvordan nødundervisningen 

håndteres på den enkelte skole.  

 

Fælleserklæring mellem KL og Forhandlingsfællesskaberne 

I fredags gav Danmarks Lærerforening gennem Lærernes Centralorganisation, tilsagn til den fælleserklæring, som KL 

og Forhandlingsfællesskaberne har formuleret. Fælleserklæringen indebærer, at medarbejdere i kommunen kan 

tildeles andre funktioner end dem, de er ansat til, hvis der pga. krisesituationen med COVID-19 viser sig at være behov 

for dette.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535
https://www.kl.dk/media/23794/faelleserklaering-coronavirus_stor-gensidig-fleksibilitet-hurtighed-og-vilje-til-at-finde-smidige-loesninger-centralt-og-lokalt.pdf


Som alle andre kommuner forsøger Frederiksberg Kommune lige nu at forberede sig bedst muligt på at håndtere en 

langvarig tilstand med nødberedskab. I dag vil alle medarbejdere i Frederiksberg Kommune modtage et brev E-Boks 

herom.   

Allerede nu er der behov for ekstra mandskab på kommunens sundhedsområde (hjemmepleje, psykiatri mm.).  

Det er dog i udgangspunktet ikke lærere og børnehaveklasseledere, der bliver tildelt arbejde i andre funktioner, da vi 

forestår nødundervisning. Det er dog vigtigt at slå fast, at kommunen kan komme i en situation, hvor dette bliver 

nødvendigt, hvis presset på mandskab i kritiske funktioner forøges. FLF er i tæt dialog med Frederiksberg Kommune 

med henblik på at skabe de bedst mulige rammer, hvis kommunen har behov for at inddrage vores medlemmer i andre 

funktioner.  

FLF har i dag, sammen med de øvrige faglige organisationer på Frederiksberg, været indkaldt til Skype-møde med 

Frederiksberg Kommune vedrørende deres arbejde med nødberedskabet.  

FLF har over for Frederiksberg Kommune tilkendegivet, at tildeling af arbejde i andre funktioner bør ske med afsæt i: 

• Grundig information om den opgave, der skal løses 

• Frivillighed frem for påbud 

• Inddragelse og samarbejde med arbejdspladsernes tillidsrepræsentanter  

• Hensyn til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der skal udføre 

• En forventning om at fejl vil forekomme, når man arbejder udenfor sit eget fagområde 

• En forventning om at fejl begået i arbejdet i en anden funktion ikke har tjenstlige konsekvenser 

Frederiksberg Kommune fortæller, at en ansat, der udfører arbejde i en anden funktion, forventes at aflaste, men ikke 

overtage andre faggruppers arbejde.   

FLF forventer, at tillidsrepræsentanten spiller en central rolle, hvis det kommer på tale at bruge lærere og 

børnehaveklasseledere i andre funktioner, og vi opfordrer alle til at være i tæt dialog med sin tillidsrepræsentant, hvis 

Frederiksberg Kommune ser sig nødsaget til at bruge denne mulighed.  

På onsdag vil vi på et fælles onlinemøde med skolernes tillidsrepræsentanter forholde os til denne situation.  

Har du spørgsmål 

Har du spørgsmål om fx ferie, afspadsering, omsorgsdage, seniordage, arbejdstid, sydom eller andet, der relaterer sig 

til den ekstraordinære situation, kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen.  

Vores kontor er fortsat åbent – vi har telefontid, som vi plejer fra kl. 10.00-15.00 mandag til torsdag og fredag kl. 

10.00-12.00. Vi afholder telefonmøder, hvis der er behov for det. Telefon: 3329 7811, mail 012@dlf.org 

 

 

 

Pas på jer selv og hinanden 

 

Bestyrelsen 
 

 


