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Genåbning af skolen 
 
Helsingør Lærerforening har over påsken og i ugen herefter, været i tæt dialog med DS i forbindelse med 
udskydelse af Store Skiftedag og om genåbningen af skolerne. Kredsstyrelsen tilsluttede sig begge de 
anbefalinger Center for Dagtilbud og Skole har fremlagt for politikerne, med følgende bemærkninger:  
 
 Alle lærere bør så vidt muligt betrygges i deres tilbagekomst på skolen. En del vil være bekymret 

for sig selv eller deres pårørende. Det er væsentligt at afklare, hvem der er i risikogruppe og en 
tydeliggørelse af den beskyttelse, der skal være af risikogruppen og nært pårørende til risikogrup-
pen er ønsket. Udmeldingerne har været meget uklare fra centralt hold. 

 
 Tryghed skal i højsædet, så procedurer og instrukser for rengøring og hygiejne skal afspejle dette. 
 
 De kommunale retningslinjerne for sygdom og fravær bør ikke virke nu. Hvis flere hjemsendes 

med symptomer og først må møde på arbejdspladsen 48 timer efter de er symptomfri, vil det ikke 
være muligt at efterleve retningslinjen, der tager udgangspunkt i et andet sygdomsbillede. Derfor 
bør denne revideres snarest. 

 
 Forventningerne til skoletilbuddet forud for genåbningen bør afstemmes med medarbejderne. 

Herunder også skoledagens længde på 5 timer. Det kan være et problem at låse sig fast på 5 timer, 
hvis der fx ikke er personale nok. En mere løs formulering kan være at foretrække for den enkelte 
enhed. 

 
 Der bør  være en særlig opmærksomhed på, om der er nok personale til at løfte opgaven. Især når 

der opstår sygdom. 
 
 Der er formentlig et behov for flere vaskepladser, og disse bør etableres. 
 
 TRIO bør inddrages i planlægningen forud for genåbningen på den enkelte enhed.  
 
 Der skal sikres mulighed for at personalet kan afvikle pauser til rekreative formål, herunder speci-

fikt toiletbesøg. 5 timer er længe uden mulighed for toiletbesøg. 
 
  Da der er skærpede krav til hygiejne, bør der 

rettes en særlig opmærksomhed på medar-
bejderes og elevernes situation i forbindelse 
med spisning. 

 
 
 

Læs mere på vores hjemmeside: 
https://www.dlf.org/loen-og-
vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-
samtale/coronavirus-og-
ansaettelsesregler 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesreglerC:/Users/chgj/Documents/Add-in%20Express
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesreglerC:/Users/chgj/Documents/Add-in%20Express
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesreglerC:/Users/chgj/Documents/Add-in%20Express
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesreglerC:/Users/chgj/Documents/Add-in%20Express
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Når skolen åbner igen 

        

Her kan I finde en masse relevante 

spørgsmål og svar fra uvm: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/

information-til-

uddannelsesinstitutioner-om-

coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-

svar/genaabning  

https://www.folkeskolen.dk/1840467/

 

 

 

 

 

 

5 gode råd til arbejdspladsen: Håndter usikkerhed og bekymring 

1. Lav klare spilleregler sammen på arbejdspladsen med leder og medarbejde-

re for, hvordan I håndterer situationen. Tag udgangspunkt i myndighedernes 

anbefalinger og tal om, hvordan I kan gøre det på jeres arbejdsplads. Hvordan 

kan I f.eks. sikre, at I holder afstand til hinanden, at hygiejnereglerne overhol-

des, at indretningen og arealer er indrettet hensigtsmæssigt m. v. 

 

2. Ledelsen skal være til stede og udvise lederskab. Det er vigtigt, at ledelsen 

på arbejdspladsen sørger for, at der er klare forventninger til opgave håndte-

ringen og at ledelsen er tilgængelig i forhold til at hjælpe med prioriteringer. 

Der er mange beslutninger, der skal træffes og det er vigtigt at stå ved dem - 

også de upopulære. Det er vigtigt, at ledelsen i ord og handling viser, at det er i 

orden at fejle og at medarbejderne oplever, at ledelsen giver opbakning og har 

en plan. 

 

3. Egenomsorg og hav øje for hinanden: Vær opmærksom på dine egne res-

sourcer og grænser. Bliver du utryg så drøft det med dine kolleger eller din 

leder. Grib ind, hvis I ser tegn på at kolleger virker overbebyrdede og tilbyd 

hjælp og støtte. Husk: Det I deler fylder mindre. 

 

4. Bekymring: I øjeblikket er hverdagen fyldt med dilemmaer. Flere af jer vil 

være nervøse for at blive smittet og bringe smitten med hjem. Husk at holde 

hovedet koldt: Der er sundhedsfaglige beregninger bag beslutningen om at 

åbne op igen. Så pas på ikke at suspendere den sunde fornuft. Hold hovedet 

koldt, hjertet varmt og begge ben på jorden. Det er vigtigt at I som ledere og 

medarbejdere holder fast i at være professionelle og ikke påvirker ældre, syge 

og børn med egen uro. 

 

5. Anerkendelse: Giv jer selv og kollegerne et skulderklap for den gode indsats 

I laver. Og gå hjem på en god historie… Mød hinanden udenfor som det sidste 

inden I går hjem (under 10 personer) måske kun et par stykker og tal om: 

Hvordan er dagen gået? Hvad har været svært? Hvad er gået godt – og slut af 

med dagens gode historie, så I går hjem på en succes og ikke på en bekymring. 

Se mere: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-

arbejdsmiljoe/5-gode-raad-til-arbejdspladsen 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
https://www.folkeskolen.dk/1840467/naar-skolen-aabner-igen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/5-gode-raad-til-arbejdspladsen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/5-gode-raad-til-arbejdspladsen

