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ISFUGLEN 
 Aktuel orientering fra Kreds 18

Marts 2020  
 

Kære kollegaer 
 
Vi går nu ind i 3. uge med Corona-
nedlukning og fjernundervisning, der for 
både, jer, elever og forældre er noget af 
en omvæltning fra den trygge og kendte 
hverdag.  
I den forbindelse håber vi, at I har fundet 
struktur og rytme i hverdagen, privat og 
arbejdsmæssigt, så I kan være i det og 
forhåbentligt får det bedste ud af, hvad 
der forhåbentligt er et enestående tilfæl-
de i løbet af vores tilværelse. 
 
I er med jeres indsats med til at skabe 
ro, mening og indhold for eleverne. Tak 
for det store og vigtige arbejde i leverer 
med hjemmeundervisning, det er værd-
sat af børn, forældre og det øvrige sam-
fund. 
 
Aftale om afvikling af frihed og nød-
undervisning: 
 
Fredag formiddag præsenterede For-
handlingsfællesskabet en aftale for de 
offentligt ansatte, hvilket er sket på bag-
grund af statsministerens opfordring til, 
at også hjemsendte offentlige ansatte, 
der ikke varetager opgaver i perioden, 
afvikler frihed i hjemsendelsesperioden.  
 
Aftalen handler om det personale, der er 
hjemsendt med fuld løn, uden mulighed 
for at udøve sit erhverv, eller som er lø-
bet tør for arbejde. 
 

 
Lærerne er hjemsendt, men har arbejde, 
hvorfor lærerne umiddelbart ikke vil blive 
omfattet af denne aftale, da vi jo netop 
er hjemsendt med en ordentlig omgang 
arbejde. Der er stadig behov for, at vi 
udfører dette arbejde, og det kan vi ikke, 
hvis vi afvikler ferie eller anden frihed.  
 
Ligeledes fremgår det af bekendtgørel-
sen om nødundervisning, at skolerne 
skal tilrettelægge en nødundervisning, 
der er tilpasset den enkelte elevs behov 
i den udstrækning, dette er praktisk mu-
ligt i den ekstraordinære situation.  
Det skal derfor være de kendte lærere i 
fagene, der varetager denne undervis-
ning, idet det er dem, der har forudsæt-
ningerne for at tilrettelægge en sådan 
undervisning.  
Dermed kan lærerne ikke sendes hjem 
for at afholde ferie eller anden frihed, 
med mindre det allerede var aftalt inden 
hjemsendelsen.  
 
De 3 dage før påske er ikke ferie, men 
planlagt som 0-dage, hvorfor vi som ud-
gangspunkt ikke skal på arbejde. Det er 
heller ikke hensigten, at 0-dagene skal 
konverteres til ferie, idet det dermed vil 
betyde merarbejde. 
 
Der kan være lærere eller jobfunktioner 
indenfor vores område, der rammes af 
denne aftale, såfremt de er hjemsendt 
uden arbejde.  
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For de kollegaer det vedrører, kan de 
med dags varsel pålægges at afvikle 
frihed i op til 5 arbejdsdage i perioden 
28. marts-13. april.  
Der kan bruges feriedage, dage fra 6. 
ferieuge, afspadsering og/eller flextid. 
 
Arbejdsgiveren beslutter - efter dialog 
med den ansatte - hvilken type frihed, 
der skal anvendes, samt hvornår frihe-
den skal afvikles. 
Der kan kun afvikles restferie fra dette 
ferieår, der udløber 1.maj. 
 
Omsorgsdage og seniordage kan an-
vendes, hvis der er enighed herom. 
 
Covid-19 i Ishøj: 
 
I Ishøj begynder man at kunne mærke, 
at der kommer pres på det sundsfaglige 
personale. Flere borgere der ikke er kri-
tisk syge sendes hjem fra hospitalerne 
for at få kapacitet til covid-19 smittede. 
Det betyder, at flere plejeopgaver over-
går til kommunen, hvor kapaciteten på 
lokaler og bemanding påvirkes. Det er 
dog endnu et stykke fra kritisk, men de 
begynder at kunne mærke det og er al-
lerede godt i gang med at finde de for-
nødne sengepladser og lave bered-
skabsplan der kan træde i kraft, hvis 
behovet opstår, når belastningen forven-
tes at toppe inden for de kommende 
uger.  

HovedMED forventes at blive indkaldt til 
information og drøftelse om dette i den-
ne uge. 
 
Generalforsamlingen: 
 
Som det tidligere er blevet meldt ud, er 
generalforsamlingen udsat på ubestemt 
tid som følge af Covid-19. 
Så snart situationen er til at afholde ge-
neralforsamlingen vil der blive indkaldt til 
denne. 
 
Lønregulering: 
 
Foruden det positive den enkelte kan 
finde i denne Covid-19 situation, er der 
en mindre overenskomstmæssig løn-
stigning, som man kan glæde sig over. 
Denne gælder fra den 1.4.2020 til 
1.10.2020. Dette vil kunne ses på april-
lønnen, der kommer til udbetaling 1. maj 
for bagudlønnet 1. april for forudlønnet. 
 
Kredskontoret: 
 
Kredskontoret er i denne tid bemandet i 
begrænset omfang og det er ikke muligt 
for medlemmer at møde fysisk op på 
kontoret. 
Vil du i kontakt med os, så send en mail 
på 018@dlf.org eller ring på 43547403. 
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