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Først skal der lyde et stort tillykke til dig og Dorte Andreas med genvalget som hen-
holdsvis formand og næstformand for Skolelederforeningen på jeres ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde den 14. januar. 

Jeg skriver til dig, fordi HK Kommunal modtager mange henvendelser fra skolesekre-
tærer, der undrer sig meget over, at de skal møde op på skolen, uagtet at regeringen 
og myndighederne klart anbefaler, at de arbejder hjemme. 

Med de skærpede restriktioner, der senest er forlænget til den 7. februar, der jo bl.a. 
betyder, at alle elever i folkeskolen er hjemsendt, arbejder rigtig mange skolesekretæ-
rer hjemmefra. Det er helt i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeri-
ets anbefalinger. UVM skriver således på deres hjemmeside, at ”Administrativt perso-
nale betragtes som udgangspunkt ikke som kritisk personale og opfordres til at ar-
bejde hjemmefra”. Ikke desto mindre er der en del skolesekretærer, der bliver pålagt 
af deres leder, at de skal møde frem. Det til trods for, at de selv giver udtryk for, at de i 
denne tid, hvor eleverne er hjemsendt, kan løse deres opgaver hjemmefra. 

Da det er skolelederen, der beslutter om skolesekretæren skal arbejde hjemmefra el-
ler møde ind, er der også forskel på skoler inden for samme kommune. 

I HK Kommunal deler vi vores medlemmers undren. 

Regeringen og sundhedsmyndighederne opfordrer kraftigt til, at medarbejdere i videst 
muligt omfang arbejder hjemmefra. Børne- og Undervisningsministeriet betragter som 
udgangspunkt ikke det administrative personale som kritisk personale. 

Jeg håber derfor, at du som formand for skolelederne vil opfordre dine medlemmer til 
at genoverveje, om de skolesekretærer, der fortsat er pålagt fysisk fremmøde, i stedet 
kan klare deres opgaver hjemmefra. Særligt i denne tid, hvor det er bydende nødven-
digt, at vi mindsker aktiviteten i samfundet, så den muterede britiske variant af coron-
avirus ikke får overtaget. 
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Med venlig hilsen 

 

Mads Samsing 

Næstformand 
HK Kommunal 
mads.samsing@hk.dk / tlf. 2136 6747 


