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Baggrund
Der er meget sparsomme beskrivelser i litteraturen af de pandemi-relaterede konsekvenser for
folkeskolelæreres arbejdsmiljø og trivsel. En sådan viden er imidlertid vigtig på grund af lærernes aktuelle
samfundsmæssige opgaver i relation til undervisning og samtidig begrænsning af smittespredning.
Nødvendigheden af viden på området er yderligere forstærket af et muligt fremtidsscenarie, hvor
begrænsning af smittespredning i større eller mindre omfang måske bliver en del af en ny hverdag i
folkeskolen.
Formål
Formålet med vores rapport er at fremlægge resultaterne fra de to første runder af
spørgeskemaundersøgelsen CLASS og dermed stille viden til rådighed for politikere, forskere, ledere,
medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle inden for folkeskoleområdet.
Datamaterialet
Resultaterne er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 2.673 folkeskolelærere i maj 2020. Blandt disse
indgår 1.241 deltagere i vores resultater fra den opfølgende spørgeskemaundersøgelse i juni 2020.
Dataindsamlingen er foregået via Danmarks Lærerforenings medlemsregister.
Konklusion
Der kan være behov for indsatser rettet mod:
 Information om passende test-adfærd.
 Afdækning af hvilke virkemidler, der kan begrænse folkeskolelærernes frygt for at blive smittet,
bringe smitte med hjem eller at smitte elever og bekymringer i forhold til at kunne holde til arbejdet
under de aktuelle betingelser.
 Opmærksomhed mod de bekymringer, det kan medføre, at bo sammen med personer, der tilhører en
risikogruppe i forhold til COVID-19.
 Tydeliggørelse af inddragelsen af medarbejderrepræsentanter i organiseringen af arbejdet under
COVID-19, når det sker.




Understøttelse af mulighederne for pauser i løbet af arbejdsdagen og mental afkobling uden for
arbejdstiden.
Identifikation af indsatser, der kan bidrage til optimering af undervisningen under de ændrede vilkår.
Identifikation af arbejdspladser og teams, hvor de særlige arbejdsvilkår under COVID-19 har haft
negativ indflydelse på sammenholdet med kollegerne.
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