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Nyhedsbrev 

 

Et noget anderledes skoleår er ved at lakke mod enden og endnu en gang, har 

lærerne vist sig meget fleksible og omstillingsparate. Ingen vidste, hvilke 

udfordringer nødundervisningen ville byde på, ingen havde prøvet det før og kunne 

vise vejen. Som ugerne gik fandt vi, sammen med eleverne, en vej, så der blev skabt 

en hverdag for eleverne. 

 

DPU og SDU har i fællesskab lavet en undersøgelse1 af forældre og elevers 

tilfredshed med undervisningen i hjemsendelsesperioden. Den tegner et billede, af 

en overvejende tilfredshed med lærernes og skolernes måde at håndtere 

nødundervisningen på. Knap 70% af eleverne, og en tilsvarende del af forældrene, 

angiver, at lærerne klarer opgaven godt. 

 

Som landet ligger nu, kan Coronakrisen måske få en afgørende betydning for en 

justering af folkeskolereformen. I skrivende stund er de sidste udmeldinger fra 

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at nødundervisningen har ændret 

hendes syn på bl.a. de lange skoledage; ”Jeg er en af dem, der har stået meget 

hårdt på, at man skal beholde de længere skoledage. Men jeg tror simpelthen, at jeg 

bliver nødt til at æde noget af det - for at sige det lige ud” Artikel. 

 

De centrale periodeforhandlinger om en arbejdstidsaftale mellem KL og DLF er pt. 

ikke afsluttet, DLF har en forventning om, at forhandlingerne skal være afklaret inden 

DLFs kongres i slutningen af september i år. 

                                                
1 Nødundervisning under corona-krisen - et elev- og forældreperspektiv  
Læs datarapporten her  

https://skoleliv.dk/nyheder/art7823165/Rosenkrantz-Theil-s%C3%A5r-tvivl-om-de-lange-skoledage
https://www.altinget.dk/misc/N%C3%B8dundervisning-corona-samlet-data-rapport-SDU-AU.pdf
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På det lokale plan er vi igang med at forhandle tid til TR-hvervet. Vi har haft en 

møderække, hvor en skoleleder, skolechefen og Vejen lærerkreds har været 

repræsenteret. Vi er endnu ikke i mål, men regner med at have det sidste møde 

mandag d. 29. juni og har en forventning om at kunne afslutte forhandlingerne denne 

dag. 

 

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, som du kan finde her. 

 

Husk at komme til generalforsamlingen den 9. september på Markedsrestaurationen 

i Brørup, hvor vi stadig vil byde på stegt flæsk med persillesovs. Husk at tilmelde dig 

hos din TR senest den 4. september. 

 

 

Vi ønsker jer en rigtig god og velfortjent sommerferie. 

 

Varme hilsner fra kredsstyrelsen:  

Birthe Cramon, Henrik Olesen, Agnes Nielsen, Anja Overlund Kristensen og Pernille 

List Kristensen 

http://kreds104.dk/

