
 

 

God ferie og sommer! 
Fra kredskontoret vil vi ønske jer alle en rigtig god og velfortjent ferie. 

Det blev et meget anderledes og helt uforudsigeligt skoleår, men det blev også et skoleår, 

hvor vi som lærere, med vores profession, viste, at vi kan vores håndværk, vi er omstillings-

parate, vi får undervisningen til at fungere ud fra de givne præmisser – vi vil elever, foræl-

dre, folkeskole! 

Herfra skal lyde en stor Tak for indsatsen gennem hele skoleåret og ikke mindst siden starten 

af marts. 

Nyd nu sommeren i fulde drag, vælg den måde, som passer jer, giver gode oplevelser, af-

slapning og fornyet energi – og glem lige arbejdslivet for en stund…..der venter helt sikkert 

også udfordringer i nye skoleår! 

 

Kredskontoret i ferien. 
Kredskontoret har åbent sidste dag onsdag d. 1. juli og vi er her fysisk igen mandag d. 3. 

august. 

Har du brug for kontakt med os, så kan mail og telefon anvendes. Nærmere info om kontakt 

ses på kredsens hjemmeside. 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

Afholdelse af ferie 2020/2021 – og fremefter 
Sommerferien i år, uge 28,29 og 30, er en del af det forkortede ferieår, som slutter 30. august 

og som er optjent fra 1. januar til 30. august 2019.  

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, så du skal især være op-

mærksom, hvis du ikke har optjent ferie fra 1. januar til 30. august 2019. På kreds 53 hjem-

meside kan finde en folder der beskriver ferie – med løn, med fondsferiedage og/eller dag-

penge ved pålagt (kollektiv) ferielukning på skolen. Er du medlem af a-kassen kan også kon-

takt DLF-a for at få mere at vide, hvis du mangler ferieoptjening. 

 

Samtidsferie starter den 1. sep.20, dette bevirker at der ikke er optjent nok dage til afholdelse 

af efterårsferien 20. Hvis vi ikke skal skylde ferie, som er en mulighed i den nye ferieaftale, 

har kredsen indgået følgende aftale med Kalundborg kommune om ændring af vores ferie-

plan: 

Der er 2 feriedage mellem jul og nytår 28. og 29. dec. 

Uge 7 som vinterferie. 

3 dage inden påske før skærtorsdag, 29., 30. og 31. marts. 

Sommerferien uge 28, 29 og 30 

Dog skal vi bruge ferie på forskud i sommerferien 2021, da de sidste to optjeningsmåneder i 

ferieåret jo er juli og august og vi holder sommerferie i juli. 

Modellen bliver tilpasset hvert år i forhold til perioden mellem jul og nytår og de 3 dage før 

påske, hvor der jo vil være forskel på datoerne fra år til år. 

Det betyder at efterårsferien ikke bliver ferie men tæller som 0 dage. 

 

Syg i ferien 
Hvis du er syg inden vi går på ferie, så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sy-

gemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. 

Hvis du bliver syg i længere tid i ferien, så er der mulighed for, at du kan få erstatningsferie.  

 

 

 

  NYHEDSBREV 
Nr. 10 

29. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
23. juni 2020 

 
 

 
 

 

 
 

GENERAL- 
FORSAMLING 

3. SEPT. 
KL. 16.30 

I  

RØRBY 
SOGNEGÅRD 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Åbningstider 
Kredskontoret: 

Mandag 10-15 
Tirsdag 10-15 

Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 
Fredag 9-13 

 
 

 
 

 

 
 

 
GOD FERIE! 

 
 

 
KONTAKT 

TIL KREDSEN 

I FERIEN? 
Se Kredsens  

hjemmeside 



 

 

Dette kræver dokumentation af din sygdom så du skal sørge for at aflevere lægeerklæring 

allerede fra 1. sygedag, det er kun sygedage ud over fem feriedage som giver erstatningsfe-

rie. 

 

Der skal også være en procedure for sygemelding i ferien på din skole. 

Niels Finne, kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Generalforsamling i Kalundborg Lærerkreds. 

3. september kl. 16.30 i Rørby Sognegård. 
Der er nu tilgået indkaldelse med dagsorden til alle medlemmer – har du ikke modtaget, så 

spørg din TR. 

Der er helt sikkert meget, som er blevet udsat og derfor skal samles op efter ferien. Så sæt 

allerede nu generalforsamlingen ind i din kalender – der skal både vælges ny formand og nye 

medlemmer til kredsstyrelsen. 

Og så er generalforsamlingen jo også stedet, hvor vi lægger den politik, som lokalkredsen 

skal føre inden for DLF’s centrale politik – så det er hér, du kan få indflydelse herpå. 

 

 

Periodeforhandlingerne – forhandlingerne om central arbejdstidsaftale – 

sat på pause! 
Periodeforhandlingerne om central arbejdstidsaftale er ikke brudt sammen, men de er sat på 

pause og genoptages i august igen. 

Hvorfor nu det? 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er svære forhandlinger, hvilket Anders Bondo 

også både har skrevet ud i medlemsbrev og fortalt på video. 

Det er så vigtigt for os – og faktisk for hele fagbevægelsen – at lærernes arbejdstid ikke fort-

sat skal reguleres ved lov, men at vi har en arbejdstidsaftale som alle andre medarbejder-

grupper. 

Der blev forhandlet intenst hen over hele pinsen. Udfordringerne er stadig store, men der er 

tilsyneladende også bevægelse i forhandlingerne på meget centrale områder. Pinsen var sid-

ste udkald for DLF, hvis vi skulle nå en afstemning inden sommerferien. 

KL bad om en pause i forhandlingerne til efter sommerferien, og det valgte vore forhandlere 

at imødekomme. 

Vi har drøftet det i kredsstyrelsen og vores tilgang er, at alle muligheder skal afsøges og så 

længe der i forhandlingerne rykkes den rigtige vej, så skal vi ikke smide håndklædet i ringen. 

Vi har også brug for, at der er tid til en god medlemsdebat inden urafstemningen og det ville 

være svært inden eller hen over en sommerferie. 

Så lad os bevare håbet og optimismen for en aftale – spændingen fortsætter efter ferien! 

 

 

Corona – retningslinjer fra 1.8.2020. 
Så kom der endelig retningslinjer fra Børne-og undervisningsministeriet. De er udsendt til 

skolelederne og kredsen har sendt dem til TR.  

Vi nærmer os normale tilstande, men skal stadig sikre nogle anvisninger, særlig ift. hygiejne 

og smittefælder. 

Skolerne skal følge de almindelige krav i lovgivningen til undervisningen, med mindre det 

bliver nødvendigt at give nødundervisning som følge af Corona-foranstaltninger. 

Det bliver dejligt, at vende tilbage til normale tilstande. Hvis Corona-tiden har givet os nogle 

brugbare værktøjer, så skal vi selvfølgelig bruge dem, det må I drøfte på skolerne - MEN vi 

skal bare huske, at i Corona-tiden foregik nødundervisning, fælles mål var ikke krævet og 

flere aktiviteter/fag kunne ikke gennemføres. Dette skal tages med i drøftelserne af, hvad der 

fremadrettet er anvendeligt i undervisningen. Det håber vi også at undervisningsministeren 

tager handling på, når hun vurderer de kortere skoledage. 

Karen Sørensen, kredsformand 
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