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DLF kreds 45 
Solrød Lærerforening 
Egeparken 31 B, 3.tv 
2680 Solrød Strand 
 
Tlf.     56 14 43 30 
Mobil. 93944330 
E-mail: 045@dlf.org 
www.srlf.dk 
 
 
Kredsstyrelsen: 
 
Formand: Tanja Siiger 
 
Næstformand: Claus Juul Jensen 
 
Kasserer: Helle Loch Nyboe  
 
TR Havdrup skole: Gitte Ankjær Pedersen 
 
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:  

Corona – nu og i det nye år. 

A20 – kort om de lokale forhandlinger. 

Kollektiv ferie i julen. 

Syg i ferien. 

Glædelig jul og godt nytår. 

 

 

 

 

Corona – nu og i det nye år. 

I disse timer går vi alle på en yderst velfortjent 

juleferie. Vi plejer altid at trænge til ferie på dette 

tidspunkt, men i år tror jeg, at vi trænger mere end 

nogensinde. Coronaudfordringerne har været og er 

stadig omfattende og påvirker vores arbejdsliv i form 

af en utryg arbejdssituation og smittede kollegaer.  

Om få uger tilbydes de første danskere vaccinen, og 

med denne er der endelig et lys og et håb for enden af 

tunnelen. Godt nok ikke her og nu, men i det fjerne. 

 

I mellemtiden arbejder vi til stadighed for at påvirke 

lokale og centrale beslutningstagere.  

Senest har kredsstyrelsen skrevet til borgmesteren, på 

baggrund af en artikel i Berlingske, hvor borgmesteren 

medvirkede. Dette for at skabe opmærksomhed på 

lærernes utrygge arbejdsmiljø og understrege 

smitterisikoen ved ikke at indføre en grad af 

nødundervisning for 0.-4. klasse. Det er vores 

holdning, at lærerne skal kunne gå trygt og sikkert på 

arbejde. Derfor har vi også opfordret kommunen til at 

forlænge de nuværende tiltag frem til og med 7. 

januar, så både lærere og elever har en vished inden 

ferien om hvordan det nye år starter. Kommunen har 

valgt ikke at gøre brug af denne mulighed på 

nuværende tidspunkt.  

Nedenfor kan borgmesterbrevet læses: 

 

Kære Niels 

Fredag eftermiddag kunne jeg på Facebook i en artikel 

fra samme dag i Berlingske læse, at Borgmesteren i 

Solrød er rystet over, at forældre til børn i Solrød 

undlader at følge regler og anbefalinger ift. 

coronavirus. Helt konkret drejer det sig dels om, at 

forældre, der selv er smittede, sender deres børn i 

skole, dels om forældre, der ikke vil lade deres børn 

teste. 

http://www.srlf.dk/
http://www.dlf.org/
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Reglerne er, at når en forælder er påvist positiv med 

Covid-19, skal barnet blive hjemme fra skole og 

derefter testes på 4.- og 6.-dagen. Er første test 

negativ, og barnet i øvrigt er symptomfrit, må det 

komme i skole, men skal stadig testes på 6.-dagen. 

Skolen kan ikke kræve, at barnet bliver testet, men kan 

kræve, at barnet så bliver hjemme til og med 7.-dagen 

og ikke har symptomer undervejs. 

Lærerne i Solrød oplever, det meget utrygt, at gå på 

arbejde og mange er bekymrede for at hive smitte 

med hjem til familien og dermed bringe julen i fare. 

Samtidig opleves det svært at få en testtid. 

Det er alfa og omega, at lærerne kan stole på, at 

forældrene overholder reglerne, da lærerne ellers 

risikerer at blive syge af at gå på arbejde. Samtidig 

risikerer de at smitte elever, kollegaer og egen familie. 

Solrød Kommune har i en periode ligget i top tre på 

SSI´s Danmarkskort over Covid-19 tilfælde. I går 

søndag toppede kommunen så listen med en incidens 

på 743,5. I dag mandag er vi nede på en tredjeplads, 

måske på grund af de mobile testcentre, der i går 

fangede mange smittede københavnere. 

I skrivende stund ser tallene kun ud til at gå en vej – 

opad. 

Som undervisningen er tilrettelagt nu, underviser 

lærerne i 0. til 4. klasse gennem arbejdsdagen nemt 

over 100 forskellige elever fordelt på forskellige 

klasser og årgange. Det er ikke hensigtsmæssigt og 

slet ikke, når forældrene ikke overholder reglerne. 

Lærerne risikerer at blive smittet og bære smitten fra 

klasse til klasse med en katastrofal smittespredning til 

følge. 

Vi vil gerne bede jer sikre lærerne en tryg arbejdsdag, 

hvor de ikke bliver mødt af potentielt smittede elever 

grundet forældrenes manglende overholdelse af 

gældende regler.  

Den risiko, ovenstående udgør, kan minimeres ved, at 

0. - 4. årgang går på en grad af nødundervisning fra i 

dag af. Derigennem har den enkelte lærer kun kontakt 

med en enkelt klasse, hvilket begrænser både lærernes 

og elevernes kontaktflader. 

Vi ønsker en tryg arbejdsdag og en mulighed for i 

første omgang at holde jul med vores familier. Derfor 

er der brug for handling nu. 

På vegne af lærerne i Solrød. 

 

A20 – kort om de lokale forhandlinger. 

De to første forhandlingsmøder, hvor parterne 
fokuserede på indholdet og intentionen i A20 er gået 
godt. Der var enighed om at drøfte en række 
grundlæggende temaer på de efterfølgende møder. I 
denne uge mødtes parterne så igen og fik drøftet en 
del af temaerne fx opgaveoversigt (og alt hvad der 
hører under denne), fleksibel planlægning af 
arbejdstiden, nyuddannede og samarbejdet på alle 
niveauer. Der er ingen tvivl om, at en række af 
temaerne skal genbesøges, inden de er helt på plads. 

Det er aftalt, at der skal udarbejdes beskrivelser af de 
forskellige opgaver fx klasselæreropgaven, 
forberedelse etc.  I første omgang på en TRIO-dag og 
derefter skal drøftelserne ud til jer. De endelige 
detaljer er ikke på plads for sidstnævnte, men I skal 
nok få information. 

Næste forhandlingsmøde er den 8. januar. 

 

Covid-19 på arbejdspladsen 

Der er efterhånden kommet rigtig mange regler og 
tiltag omkring og det kan være svært at finde rundt i. 
Nogle af de ting der bliver spurgt mest til i øjeblikket 
er: 

• Kan arbejdsgiver pålægge den ansatte at blive 
testet for covid-19 og derefter få oplyst 
svaret? Ja, hvis der er en saglig begrundelse. 

• Hvornår kan arbejdsgiver kræve refusion? 
Hvis du er hjemsendt og der ikke er mulighed 
for at passe sit arbejde online. 

• Hvis jeg bliver testet positiv for covid-19, skal 
det så anmeldes som arbejdsskade? Ja, Smitte 
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med COVID-19 vil efter en konkret vurdering 
kunne anerkendes som arbejdsskade. 

For at kunne anerkende sygdom med COVID-19 
som en arbejdsskade skal den sygdomsramte 
kunne sandsynliggøre, at vedkommende har været 
i kontakt med personer, der har været smittet med 
COVID-19, i forbindelse med arbejdet. 

 

På DLF’s hjemmeside kan du læse mere om de regler 
der gælder for din ansættelse i forbindelse med Covid-
19. Her et link til den specifikke side. 

For regler og tiltag der er specifikke for din 
arbejdsplads, bør du spørge din TR eller AMR. 

 

 

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. 

 

 

Kollektiv ferie i julen. 

Kort udgave: er du ansat senest 1. september - alt er 
ok, du behøver ikke læse videre. 

Længere udgave:  

I forbindelse med overgang til den nye ferielov 
ændrede vi placeringen af den kollektive ferie i Solrød, 
så alle der er ansat senest 1. september 2020 løbende 
optjener ferie og ikke tvinges ud i afholdelse af 
forskudsferie. Den kollektive ferie er nu fast placeret 
med de to første hverdage efter 2. juledag, uge 8, de 
tre hverdage inden påske og endelig ugerne 28, 29 og 
30 i sommerferien.  

Det betyder konkret i forhold til den kommende 
juleferie, at mandag den 28. december og tirsdag den 
29. december er kollektive feriedage. Har du ikke 
optjent ferie, kan du søge om feriedagpenge hos din 
A-kasse. Optjente feriedage i Solrød Kommune 
fremgår af din lønseddel under “Ferietimer 
(01.09.2020-31.12.2021)” - “Optjent”. 

Er du ansat fx 1. november, skal du tjekke om du har 
feriedage med fra tidligere arbejdsgiver.  

 

 

Glædelig jul og godt nytår. 

Kredskontoret er lukket fra mandag 21/12 til og med 
søndag 3/1, men vi kan stadig fanges på mail 
045@dlf.org eller kredsmobil 93944330. 

Afslutningsvis skal endnu en gang lyde et ønske om en 
glædelig jul og et godt nytår – sørg nu for at passe på 
jer selv, få slappet af, glemme hverdagens trængsler 
og blive begavet ikke kun med julegaver, men også 
med ekstra energi til den kommende tid. 

 

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler
mailto:045@dlf.org

