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TR Havdrup skole: Anders Kildedal 
 
TR Uglegårdsskolen: Irene Koza 
 
TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen 
 
TR BUR: Bianca Holders 

 
 
 

HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i 

samfundet og arbejder for dig. Gå ind på 

www.dlf.org 

Læs i dette nummer:  

Forhandlingssituationen centralt og lokalt. 

Delvis genåbning af skolerne 

Særlig feriegodtgørelse i foråret 2020 

Covid-19 som arbejdsskade  

Hvad du skal gøre hvis du mærker symptomer 

 

 

 

 

Forhandlingssituationen centralt og lokalt 

De centrale forhandlinger kører fortsat mellem 
DLF og KL med assistance fra Søren Viemose, der 
er anerkendt og har mange års erfaring indenfor 
forhandling, mægling og konsensusskabelse, 
hvilket parterne profiterer af. Der har været lidt 
forsinkelser grundet hele Corona-situationen, 
men man forventer at kunne afslutte 
forhandlingerne senest 24. maj.  

Lokalt beder vi jer via faglig klub om at forholde 
jer til indhold og praksis af 
Samarbejdsgrundlaget. Det gør vi for at stå på et 
oplyst grundlag, når vi efterfølgende skal 
forhandle lokalt. 

Tanken er at få en drøftelse i de faglige klubber 
og søge at nå til enighed om, hvad der fungerer 
og ikke fungerer i Samarbejdsgrundlaget.  

På baggrund af tilkendegivelser fra de faglige 
klubber, vores viden om den professionelle 
kapital og resultatet af trivselsmålingen holder vi 
efterfølgende en TRIO-dag, hvor vi i fællesskab 
drøfter Samarbejdsgrundlaget.  Derefter kan vi så 
indlede forhandlinger mellem kreds og 
kommune. 

 

Delvis genåbning af skolerne 

Skolerne har nu været delvist genåbnet i tre uger. 
Nogle af jer er fuld tid på skolerne, nogle 
underviser stadig kun virtuelt og andre er ude i et 
mix. Der er ingen tvivl om, at nødundervisningen, 
hvor den så end finder sted, og de forandringer, 
den indebærer, stiller store krav til ændrede 
faglige tilgange og giver et afsavn ift. sociale 
relationer med elever og kollegaer.   

Solrød Lærerforening får gennem hyppige TR-
møder en temperaturmåling fra 
arbejdspladserne, hvor det er særligt vigtigt, at 
arbejdsmiljøet opprioriteres. TRIOérne arbejder 
vedvarende med emnet. Her spiller din tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentant en vigtig rolle, så tøv 
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ikke med at kontakte dem, hvis du har spørgsmål 
eller bekymringer ift. din arbejdssituation. 

Vi vil stadig gerne opfordre alle til at tage 
Sundhedsstyrelsens vejledning og instrukser 
alvorligt og efterleve dem.  

Konkret information om de praktiske og logistiske 
forhold på arbejdspladserne får I fra 
kommunen/skolen. Lokalt på arbejdspladserne 
har MED og TRIO deltaget i arbejdet. 

 

Særlig feriegodtgørelse i foråret 2020 

Hvis du kigger på den lønseddel du modtog i 
slutningen af april, vil du kunne se at det beløb du 
modtager i særlig feriegodtgørelse er lavere end 
det plejer. Det skyldes den ny ferielov om 
samtidighedsferie. De penge der mangler er 
tilbageholdt som en del af overgangsordningen 
og vil blive udbetalt når du går på pension. 

Du kan læse mere om den nye ferielov og 
overgangsordningen her: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/den-
nye-ferielov 

 

Covid-19 som arbejdsskade 

Smitte med Covid-19 vil efter en konkret 

vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade. 

Så hvis du får konstateret smitte med covid-19 

skal du forbi enten din AMR eller din leder og få 

lavet en arbejdsskadeanmeldelse. 

Hvis din sag anerkendes som en arbejdsskade, 

altså at du er blevet smittet i forbindelse med dit 

arbejde, vil du kunne få godtgørelse eller 

erstatning, hvis du får varige følger eller har 

udgifter til behandling. 

 

Hvad du skal gøre hvis du mærker 

symptomer 

Hvis du mærker symptomer på Covid-19 gælder 

disse retningslinjer: 

● Selv ved milde symptomer skal du melde 

sig syg og først komme på arbejde igen, 

når du har været symptomfri i 48 timer. 

● Din leder skal have besked, hvis du er 

testet positiv for Covid-19 

● Hvis du skal testes, kan du få en 

arbejdsgivererklæring fra ledelsen, som 

giver dig ret til at blive testet. 

Der er opstillet testtelte flere steder i Danmark  

bl.a. ved P-pladsen ved Roskilde sygehus. 

 

Pas på jer selv og hinanden. 

Solrød Lærerforening 

 

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/den-nye-ferielov
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/den-nye-ferielov

