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Om genåbning af skolerne fra 15.april 2020 

Mandag d.6.april 2020 meddelte statsministeren, at man vil påbegynde en langsom og kontrolleret 

genåbning af samfundet. Første skridt vil bl.a. blive genåbning af skoler for 0.-5-klasse. 

Denne udgave af RLF Nyt er derfor særligt målrettet de medlemmer, der arbejder på skolerne i Roskilde. 

Siden statsministerens melding har vi i Roskilde Lærerforening arbejdet på højtryk for, at genåbningen vil 

ske på bedst mulige vis for lærere og bh.klasseledere. Vi er i løbende dialog med forvaltning og skolernes 

tillidsrepræsentanter og bringer alle de spørgsmål, bekymringer og overvejelser vi får fra medlemmerne 

videre til de rette instanser. Landspolitisk har der mildt sagt hersket forvirring om dele af de vilkår, der skal 

gælde for genåbningen. Mange af disse spørgsmål søges der i skrivende stund en afklaring på, såvel 

landspolitisk i DLF som lokalt i Roskilde Lærerforening – samtidig med, at der på hver skole arbejdes med en 

planlægning af, hvordan genåbningen skal håndteres i praksis. 

Med afsæt i formiddagens pressemøde (8.4.2020) er det Roskilde Lærerforenings holdning, at 

genåbningen bør udsættes til der er den fornødne sikkerhed, og at de praktiske dele er på plads og 

tydelige for alle. Det er i skrivende stund endnu ikke lykkedes at få en melding om dette fra Roskilde 

Kommune. 

I vil helt givet have mange spørgsmål til jeres arbejdsopgaver i forbindelse med genåbningen. En del af dem 

vil bedst kunne besvares af jeres tillidsrepræsentant, fordi meget vil være afhængig af de lokale praktiske 

forhold. Men tillidsrepræsentanten vil også kunne vurdere, om det er et mere principielt eller generelt 

spørgsmål, der skal videre til kredsen. 

Roskilde Lærerforening arbejder helt aktuelt på et QA-dokument, som vil blive sendt til 

tillidsrepræsentanterne med henblik på videre distribution til medlemmerne. 

I er selvfølgelig, som altid, velkommen til at kontakte os direkte på mail 041@dlf.org 

Uanset om I arbejder på skoler eller andre arbejdspladser, håber vi, at I alle vil kunne holde en afslappende 

påskeferie under de rammer, der pt gælder, og at I kan lægge de forestående arbejdsopgaver lidt til side for 

en stund. Der vil blive rigeligt brug for jeres energi, engagement og vilje til at yde en ekstraordinær indsats 

– også efter påske. 
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