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Kære medlem  
Mens vi alle har kurs mod en yderst velfortjent juleferie, har Coronaudfordringerne desværre igen godt fat i 

landet. Det betyder selvfølgelig rigtig meget for vores dagligdag, på arbejdet såvel som derhjemme. I Greve 

Lærerforening har vi i vores dialog med skoleforvaltningen lagt vægt på, at det er vigtigt for jer alle at vide 

hvad vi kommer tilbage til efter nytår og hvornår. Det var forvaltningen heldigvis enige med os i. Derfor 

foregår undervisningen den 4. og 5. januar 2021, som den gør nu, lige inden vi går på juleferie. Forventnin-

gen eller forhåbningen er, at den fysiske undervisning kan genoptages den 6. januar. Med mindre selvfølge-

lig, at der kommer nye restriktioner hen over julen. 

Danmarks Lærerforening arbejder på mange områder, også i forbindelse med Corona. Et af de områder der 

er meget fokus på er, at der i højere grad skal være mulighed for at lægge undervisningen om til nødunder-

visning. Det giver andre og mere trygge muligheder for arbejdsmiljøet ude på skolerne. Den diskussion ta-

ger de løbende med ministeren. Der er også blødt op på det flere steder, men ikke generelt. Vi diskuterer 

det også løbende her i kommunen. For ud over Corona, så presses flere skoler også af ombygninger, der gør 

det svært at holde afstand og lave mindre grupper. 

Det er vigtigt, at I holder afstand til hinanden og fortsat er omhyggelige med hygiejnen. Den største smitte-

kilde på skolerne og institutioner er smitten mellem voksne, ikke mellem voksne og børn. Derfor opfordrer 

vi også til, at mest muligt og samarbejde gøres virtuelt. Hvis man har behov for at mødes, er det vigtigt, at 

det foregår i små grupper, hvor det er muligt at holde afstand, i lokaler med god udluftning og i mindre 

grupper. 

Pas på jer selv og hinanden, ved at holde afstand. 

 

Juleferie og ferie generelt 

De nye ferieregler er trådt i kraft. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at de to første hverdage 

mellem jul og nytår er feriedage, altså den 28. og 29. december er feriedage. Det betyder, at hvis du bliver 

syg den 27. eller tidligere, skal du huske at melde dig syg, så du kan få erstatningsferie. Bliver du syg den 28. 

eller den 29. kan man ikke få erstatningsferie, da de første 5 sygedag i en sygeperiode er for egen regning. 

Hvis du er i tvivl, så spørg din TR eller kontakt os på kredskontoret. 

Man optjener 2,08 feriedag pr. måned, så hvis du har arbejdet i Greve kommune mere end en måned, har 

du ferie nok til afholdelsen. 

I, der har været ansat i Greve i hele 2019, skal huske at I har en feriedag til rådighed ekstra. I må selv be-

stemme, hvornår den skal afholdes, selvfølgelig efter aftale med lederen. I skal forberede undervisningen 

den dag i er væk. Baggrunden for det er, at I egentlig kun have 0,64 dag tilbage af ferien, vi blev enige om 

kommunen om, at hvis I forberedte undervisningen den dag, så blev det til en hel feriedag. Dagen skal af-

holdes inden 31. 12. 2021. Hvis ikke den afholdes, udbetales den automatisk ved ferieårets afslutning. 
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Hvordan får I fat i os i julen 
 

Hvis I har brug for akut hjælp i juleferien, så skriv på 043@dlf.org, 

Redegør kort for problematikken. 

Så kontakter vi jer hurtigst muligt. 

 

 

 

 

Udbetaling af tre ugers indefrossen ferie efter en periode med barselsdagpenge 

Hvis du har valgt at få udbetalt dine indefrosne feriepenge og du har været på barselsdagpenge i hele eller 

dele af perioden 1. september 2019- 31. august 2020, kan du have fået udbetalt for lidt i indefrosne ferie-

penge. ER det tilfældet kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler på 7011 4100. Har du brug for yderli-

gere assistance kan du kontakte kredsen på 043@dlf.org 

 

Glædelig jul og godt nytår 
Alternativt kan Christian kontaktes i uge 28 pår Tina i uge 29, 30, 31 på 22521203 

Vi er tilbage igen på kontoret den 4. august. 

  

 

Venlig hilsen 

Tina 
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