
 Frederikssund  Lærerkreds April 2020 

 

Kredsnyt - medlemsblad 
for Frederikssund Lærer-
kreds. Følg også med på  

Facebook 
DLF InSite 
www.dlf37.dk 

God påske! 

Coronakrisen og nødundervisning  

Generalforsamligen i 
Frederikssund Læ-
rerkreds 2020 ud-
skudt på ubestemt 
tid 

Frederikssund Lærerkreds ønsker alle medlemmer og  
deres familier en rigtig god påske. 

I denne svære og historiske krisesitu-
ation Danmark og hele verden befin-
der sig i, har lærere og børnehave-
klasseledere på kort tid, skulle om-
stille sig til fjernundervisning. I høj 
grad på de digitale platforme. Det er 
selvfølgelig forbundet med store ud-
fordringer. Dels de praktiske, med at 
få tingene til at fungere,  men også de pædagogiske/didaktiske og at 
holde kontakten  med elever og forældre.  
Vores oplevelse er, at alle har taget opgaven på sig og løser den pro-
fessionelt og med stor ansvarlighed.  
I en tid hvor alle skal udvise samfundssind, holder I undervisningen 
kørende og der holdes tæt kontakt til de særligt udsatte elever og 
familier. Forældre og elever har fået en stor opgave ude i hjemmene, 
men vi er sikre på, at alle gør deres bedste og så godt de kan.  
 
Tusind tak for jeres store indsats!     
  

På grund af Corona og Covid-19 
situationen blev generalforsam-
lingen 2020 i Frederikssund Læ-
rerkreds udskudt på ubestemt tid. 
Så snart skolerne igen er åbne og 
myndighederne tillader større for-
samlinger, vil vi genindkalde til 
generalforsamling.  
De skoler der ikke fik afholdt TR 
valg inden nedlukningen, afhol-
der ligeledes valg når det igen 
bliver muligt. 

Periodeforhandlinger 

Periodeforhandlingerne mellem 
Danmarks Lærerforening og KL 
er i fuld gang. Der meldes om en 
konstruktiv og positiv stemning i 
forhandlingerne. Vi orienterer så 
snart der er nyt. 

1. maj arrangement på 
Bløden er AFLYST 

Afregning af tid i hjemsendelsesperioden 

Frederikssund  Lærerkreds  og Frederikssund Kommune har været i 
dialog omkring afregningen af arbejdstid i hjemsendelsesperioden. 
Vi er enige om, at lærerne bliver afregnet for en normaluge i perio-
den. Dvs. at lærerne ikke kommer til at skylde timer, som bagefter 
kan veksles til andre opgaver.  
Tid afsat til fx lejrskoler, som nu bliver aflyst, vil heller ikke blive 
omlagt til andre opgaver.  

 


