
 

   
  Dato: 30/3/2020 
 
Referat KS-møde 24/3/2020 
 
Møde på Teams pga. Covid-19 
 
Skolerunde: Orientering fra alle skolerne. Der er travlhed med fjernundervisning – nødundervisning. 
Aula var nede de første dage. 
Der arbejdes på en øget koordinering lærerne imellem, så eleverne ikke blæses bagover af skoleopga-
ver. 
Vi oplever stor opfindsomhed mht. fjernundervisning. Øget brug af Teams (i Office 365) til klasse-
møder og teammøder, men der er store forskelle. Alle har udsendt elevopgaver i en fart. Særligt ud-
skolingslærere melder om for stor travlhed. 
 
Drøftelse af Fælleserklæring: 
 
KL-Forhandlingsfællesskabet har lavet en fælleserklæring i anledning af corona-situationen (bilag). 
Fokus på gensidig fleksibilitet og vilje til at finde fælles smidige løsninger – centralt og lokalt. En god 
aftale. Den tages op i HU sendere i dag (Skype-møde). 
 
Drøftelse af lov og bekendtgørelse om nødundervisning (bilag): 
 
Undervisningsministeren kan fravige bestemmelser i lovgivningen på undervisningsområdet, fastsætte 
regler om aflysning, udskydelse omlægning mv. Undervisningsministeren kan fravige bestemmelser 
om prøverne, om ophøjelse af standpunktskarakterer el.lign. til prøvekarakterer mv. Ministerens bud-
skab har indtil nu været, at lærerne imponerer hende og at de gør det bedste de kan og at forældre og 
elever skal vide, at det kan ikke blive så godt som det plejer, men det er det muliges kunst…. og den 
slags. Men vi ved ikke, om der bliver prøver eller ej – så vi følger udmeldingerne nøje. 
 
Der skal være særligt fokus på børn med særlige behov jf. §2 stk2: Skolen tilrettelægger nødundervis-
ningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning det praktisk er muligt. Dette gælder særligt 
elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte mv. Skolen skal gennem daglig 
kotakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke an forventes atr få 
den nødvendige støtte i hjemet til den undervisning, der som følge af lukning ikke kan gives på sko-
len. Vores kommunikation skal foregå på Aula –  Kontakt leder, hvis familien er ukontaktbar i forhold 
til nødundervisningen – vi har et særligt ansvar/opgave her. 
 
Kredstelefonen er åben 9-16.30 og mailen betjenes hele dagen.  
 
6. ferieuge er som udgangspunkt den ansattes 5 dage til placering efter ønske. Nogle skoler aftaler 
placering i teamne, andre er det efter aftale med ledelse. Der er driftshensyn at tage, men der skal være 
vægtige grunde til at sige nej til en ansats ønske om placering. Hvis man ønsker at flytte dagene fra 
først aftalt tidspunkt, kan det lade sig gøre ved enighed med ledelse og foreneligt med driftshensyn. 
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Forflyttelser: Vi håber, der ikke er overtallige noget sted. Hedehusene mangler 2 i udskoling, 1 i ind-
skoling. Fløng har balance. Flere ved det ikke endnu. Corona-situationen er i vejen for forflyttelses-
procedurens bestemmelser om skolebesøg mv. Vi håber, det er et problem, der ikke realiseres eller 
kan suspenderes i kraft af den særlige situation. Afventer tal fra ISC (1/4). 
 
Intet til evt. 
 
Referent: Heidi Yoma Rasmussen 
 
 
 
 
 


