
Udmelding fra DLF efter regeringens seneste restriktioner 23. 
oktober 2020. 

Her kan du læse om DLF’s reaktion på Regeringens seneste corona-restriktioner.  

Tal med din TR/AMR, hvis der er forhold, som skal tages op på din skole. 

Brug af visir 

Der er ikke krav om at skulle anvende visir, men ifølge sundhedsmyndighederne er det nu præciseret, at 
lærere i grundskolen må bære visir. Foreningen anbefaler en lokal risikovurdering, hvor ledelsen i dialog med 
arbejdsmiljøgruppen vurderer behovet for brug af værnemidler (visir), i de situationer, hvor afstandskravet 
ikke kan overholdes. 

Hvis arbejdsmiljøgruppen eller MED ud fra skolens risikovurdering anbefaler brug af visir, skal det stilles til 
rådighed på skolerne og udgiften til værnemidlerne afholdes af arbejdsgiver jf. bekendtgørelse om brug af 
personlige værnemidler. 
 
Hvis man efter eget ønske vil bære visir som en ekstra beskyttelse, uden der er øget smitterisiko, kan man 
med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer vælge selv at betale og medbringe det. 

Rengøring 

Foreningen har presset på for at få ekstra fokus på rengøringen på skolerne, som mange medlemmer oplever 
ikke lever op til kravene fra Sundhedsstyrelsen ift. hyppig rengøring i løbet af dagen bl.a. af kontaktpunkter. 
Her har Børne- og undervisningsministeren indskærpet overfor kommunerne, at "Pengene til ekstra 
rengøring er bevilliget. De penge skal ud at arbejde på skoler og institutioner, fordi det er afgørende for at 
mindske smittespredningen, at der bliver gjort ordentligt rent. Det skal ske alle steder". 

Ministeren vil sende et brev til kommunerne i denne uge og påpege, at de ekstra 2,2 milliarder, der blev 
bevilget til kommunerne til at dække de samlede ekstraomkostninger i forbindelse med coronapandemien 
bl.a. skal gå til den rengøring, der er lagt op til i retningslinjerne, som har været gældende siden juni, og at 
dem skal der leves op til. Samtidig opfordrer hun til, at alle inden for børne- og undervisningsområdet 
genbesøger corona-retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning (opdateret 3. 
oktober 2020) og Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer og lovgivning. 

Begrænsning af smittespredning på skoler og aflysning af brobygning 

Endnu en problemstilling, som medlemmer oplever på skolerne, er bekymringen i forhold til at være i 
nærkontakt med mange klasser og elever. Hertil har ministeren svaret, at der skal være ekstra stort fokus på 
ikke at blande børn på tværs af klasser med de undtagelser, som sektoren kender i forbindelse med valgfag. 
Igen henviser hun til, at alle får læst retningslinjerne en gang til og får undersøgt, om man overholder dem i 
det omfang, der skal til, for at smitten ikke spreder sig i skolerne.  

Tilstedeværelse/hjemmearbejde 

Det blev præciseret på statsministerens pressemøde fredag d. 23. oktober, at alle offentlige arbejdspladser 
anbefales at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. 

http://at.dk/regler/bekendtgoerelser/brug-personlige-vaernemidler-1706-sam/
http://at.dk/regler/bekendtgoerelser/brug-personlige-vaernemidler-1706-sam/
http://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
http://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer


Skolerne holdes åbne, men foreningen mener, at skolerne skal vurdere, hvilke aktiviteter, der ikke direkte 
har med undervisning af elever at gøre, som kan foregå hjemme - eksempelvis at forberedelsen foregår 
hjemmefra og mødeafvikling afholdes digitalt i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, indtil 
udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen og regeringen ændres.  
Der bør på alle skoler foretages en risikovurdering ift. smitte, og hvordan arbejdsdagen tilrettelægges sikkert 
og sundhedsmæssigt forsvarligt både ift. at holde afstand, hyppig rengøring og god håndhygiejne.  
 
Ligeledes bør der med efterårets kommende skole/hjem samtaler laves lokale retningslinjer for, hvordan de 
afvikles. Om de kan afholdes forsvarligt på skolerne med god afstand, eller om de skal foregå digitalt, skal 
drøftes på den enkelte skole. 
 
 
Fortsat muligt at benytte sig af bekendtgørelsen om nødundervisning 

Foreningen gør opmærksom på, at det fortsat er muligt at benytte sig af bekendtgørelsen om 
nødundervisning, når andre muligheder er udtømte, og det findes nødvendigt: 
 
”Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud, 
retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer 
almindelig undervisning. Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre 
vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede 
mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af 
nødvendighed.” 

 

http://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/sep/200918-vejledning-om-handlinger-ved-ivrksttelse-af-ndundervisning-p-skoler-og-institutioner-under-br.pdf?la=da
http://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/sep/200918-vejledning-om-handlinger-ved-ivrksttelse-af-ndundervisning-p-skoler-og-institutioner-under-br.pdf?la=da

