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Genåbning af skolerne for 6. - 10. kl. 

På mandag den 18. maj 2020 går vi ind i anden fase af genåbningen, idet skoler-

ne nu også åbnes for 6. - 10. kl. Det vil for alle klassetrin frem til sommerferien 

fortsat være ”Bekendtgørelse om nødundervisning”, der gælder.  

Vi har som kreds i forbindelse med den kommende genåbning haft en god og 

konstruktiv drøftelse med forvaltningen og skolelederforeningen og sammen 

udarbejdet et notat om vilkårene for genåbningen. Notatet beskriver de over-

ordnede fælles rammer, som er gældende for alle skoler i kommunen, og som 

de enkelte skoler selv mere detaljeret planlægger skoledagen inden for. Ram-

merne forventes at gælde i de kommende tre uger og evalueres inden perio-

dens udløb med henblik på evt. justering ift. den sidste periode frem til som-

merferien. Vi er mange, der glæder os til gensynet og hverdagen. JW 

Se notatet vedr. fase 2 her  

Anbefalinger og vejledning 

Vi har efter meldingen om næste genåbningsfase afventet de efterhånden vanli-

ge, supplerende og brancheorienterede vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, 

men meldingen er, at man nu i takt med den større genåbning er gået over til 

mere generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Anbefalingerne 

skal derfor efterfølgende i nogen grad oversættes til skolesammenhæng. Derud-

over har UVM denne gang udsendt retningslinjer i forbindelse med genåbnin-

gen. Vi kunne godt have ønsket os nogle mere tydelige vejledninger/

retningslinjer, men måske kommer der yderligere præciseringer sidenhen.  For 

nærværende har vi fra kredsens side drøftet og kommenteret såvel SST’s og 

UVM’s udsendelser med efterfølgende orientering til din TR og AMR. Derudover 

holder vi kontinuerligt god og tæt kontakt til forvaltningen og kan dermed også 

her drøfte evt. tvivlsspørgsmål til afklaring. /JW 

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger her, og UVM’s retningslinjer her.  

Periodeforhandlingerne 

Forhandlingerne om arbejdstid går nu ind i sidste fase. Søndag den 24. maj 2020 

håber vi på at blive præsenteret for en arbejdstidsaftale, som fx indeholder en 

prioritering af forberedelsestiden og estimeret tid på opgaveoversigten. Særligt 

det sidste kender vi i Viborg fra mange af vores skoler, og det er både af skolele-

derne og lærerne en anerkendt og simpel måde at skabe en oplevet gennemsig-

tighed og retfærdighed i opgavefordelingen.  

Som god skik er, slipper der ikke meget ud fra forhandlingslokalet. Vi håber fort-

sat, at begge parter med en fælles interesse i at skabe de bedste rammer om 

den gode undervisning, når frem til en god og fornuftig aftale med merværdi for 

begge parter  -  til glæde for folkeskolen og den gode undervisning. Ikke alle 

bulletiner er lige positive. De kommende dage vil vise, om det kan lykkes. /JW 

Generalforsamling den 3. september 2020 

Den udskudte kredsgeneralforsamling er indtil videre planlagt til afholdelse 

torsdag den 3. september 2020. Vi er selvsagt afhængige af, at forsamlingsreg-

lerne i så fald lempes betragteligt ift. det nuværende. Reserver gerne datoen. JW 

 

 

Kontorets 
åbningstider 

Mandag: 8.00 - 15.00 

Tirsdag: 8.00 - 15.00 

Onsdag: 8.00 - 15.00 

Torsdag: 8.00 - 15.00 

Fredag: 8.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

 

Vi er tilbage på kredskontoret og kan igen 
træffes fysisk i vores normale åbningstid. 

 
Vi følger naturligvis myndighedernes anvis-
ninger og restriktioner i forhold til afstands-

krav, forsamlingsforbud, adgang til desin-
fektionsmidler m.v.  

 
 

 
 

 
 

Kalender 

3. september 2020 

Generalforsamling i BDO-Loungen (med 

forbehold for forsamlingsforbud) 

27. februar 2021 

Volleyballturnering i Møllehøjhallen 
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade

