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Om Corona-situationen 

Information vedr. overgangen til ny ferielov. 

 

 

For bare en måned siden var Corona og COVID-19 blot nogle abstrakte begreber 

for noget, der foregik langt fra vores dagligdag; men på ingen tid nåede bølgen 

også Danmark og COVID-19 blev en meget konkret udfordring for os alle. 

Lærere og børnehaveklasseledere har på ingen tid skullet omstille sig til fjernundervisning, bl.a. via de 

elektroniske platforme. Det er forbundet med kolossale udfordringer. Dels de mere praktiske med at få det 

til at fungere dels - og ikke mindst- de pædagogiske/didaktiske. Men alle har taget opgaven på sig og løser 

den med stor ansvarlighed.  

Roskilde Lærerforening ved, at I hver dag er udfordret af alskens problematikker. Vi håber, at I formår at 

passe på jer selv og hinanden som kolleger midt i alt dette. I ved om nogen, at de børn, I omgås til daglig, 

også er under pres fra flere sider. At de sårbare børn har det endnu sværere. Roskilde Lærerforening 

mener, at børnenes ve og vel står i forreste række. Vi skal derfor nøje afveje, hvor meget skolearbejde, vi 

pålægger dem, og for hvis skyld. Der kommer en tid efter denne undtagelse, og da skal alle, både børn og 

voksne, have kræfter til og mod på at fortsætte skolens vigtige arbejde. 

Som fællestillidsrepræsentant er jeg i løbende dialog med skolechefen. Vi holder hinanden underrettet og 

aftaler fx håndtering af udmeldinger til arbejdspladserne. Blandt andet har vi opfordret alle arbejdspladser 

til at holde jævnlige møder for TRIO’en (= TR, AMR og leder). Her vil mange spørgsmål og retningslinjer 

kunne drøftes i en lokal kontekst. 

Der har hidtil været et godt og konstruktivt samarbejde om løsning af forskellige spørgsmål mellem ledelse 

og medarbejdere på alle niveauer i kommunen. Det er af uvurderlig betydning for, at vi kommer bedst 

muligt gennem denne periode. 

 

På kredskontoret er vi, som mange andre, hjemmearbejdende i denne tid. Vi gør alt, hvad vi kan, for at løse 

de vanlige opgaver til medlemmernes bedste. Samtidig følger vi nøje udviklingen i forbindelse med Corona-

situationen og holder løbende tillidsrepræsentanterne orienteret om relevant nyt. Flere af informationerne 

forventer vi, at TR’erne videreformidler til jer. Husk også at følge med på vores hjemmeside og Facebook.  

Medlemmer er som altid velkommen til at henvende sig direkte til os. I denne tid ved at sende en mail til 

041@org.dlf . Meget gerne med angivelse af telefonnr., hvor vi kan træffe dig. 

 

Første melding lød på, at børnene blev hjemsendt til 30.marts, forleden blev denne periode forlænget 

t.o.m. påsken. Hvis vi tager de medicinske eksperters ord for pålydende, vil det nok være klogt at indstille 
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sig på yderligere forlængelse. Ikke fordi nogen ønsker sig disse tilstande længere tid end allerhøjest 

nødvendigt, men fordi vi stædigt skal holde fast i troen på, at det er, hvad der skal til. 

 

Ny ferielov og særlig feriegodtgørelse 

I forbindelse med den nye ferielov, har vi aftalt med Roskilde Kommune, hvordan den kollektive 

sommerferie udmøntes. De fleste lærere afholder 4 uger i sommerferien, og udover de optjente 16,64 

dage, har lærerne fået tilført 3,36 dage på deres opgaveoversigt, så de har de nødvendige 20 dage. 

Vi mangler endnu at få udmeldt fra kommunen, hvordan den kollektive ferie i uge 42 afholdes. Mere 

information om denne uge, når det er afklaret. Udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse bliver også 

påvirket af den nye ferielovs ikrafttrædelse. Den særlige feriegodtgørelse på 2,15% for optjeningsperioden 

1. jan. - 31. august 2019 udbetales med lønudbetalingen ultimo april 2020. Den særlige feriegodtgørelse for 

optjeningsperioden 1. september – 31. december 2019 opdeles på følgende måde: 

Den del af den særlige feriegodtgørelse, der svarer til ferielovens 1% udbetales IKKE. Dette beløb indgår i 

indefrysningen. Den del af den særlige feriegodtgørelse, der vedrører den kommunale ferieaftale (1,15 %) 

udbetales med lønudbetalingen ultimo april 2020. Udbetalingen ultimo april 2021 vil også være mindre end 

normalt grundet indefrysning. 

 

Mange hilsner og tanker til jer alle fra os på kredskontoret 
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