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Kære medlem  
Lige om lidt har vi vinterferie – og som noget nyt i Greve, er det faktisk ferie. Det kan I læse om længere 

nede i nyhedsbrevet. 

Når vi går på ferie, så aner vi ikke, hvad vi kommer tilbage til. Vi ved ikke, om nedlukningen for 5. – 10. 

klasse fortsætter, eller om vi skal belave os på, at skulle tilbage, med alt hvad det indebærer af gode og be-

kymrende tanker. Corona har sit faste og solide greb i vores samfund. Greve ligger i den tunge ende af smit-

tetallene, og det har betydning, for det vi fra Greve Lærerforening forsøger at gøre opmærksom på i forbin-

delse både med genåbningen af 0-4 klasse, og når vi når det den fortsatte genåbning. Vi har fokus på, at det 

bliver så trygt og sikkert at komme tilbage som overhovedet muligt. 

Specialområdet har hele tiden været på arbejde fysisk. Der har været smitteudbrud og lige nu er Bugtskolen 

lukket ned i 7 dage på grund af smitte. Det har betydning for arbejdsmiljøet, og i øvrigt også anmeldelser i 

forbindelse med Corona som arbejdsskade. Det kan i læse lidt længere nede. 

Jeg tænker, at vi alle gerne vil tilbage, men gerne så sikkert som overhovedet muligt. Derfor arbejder både 

vi og kommunen på, hvordan det kan foregå, så alle kan føle sig så sik0re som muligt i en usikker tid. Vi har 

opfordret kraftigt til at sørge for dialog, dialog, dialog. At tale om det, der er svært, det der bekymrer, at 

tage personalets bekymringer alvorligt og forsøge at løse det i fællesskab. Det handler ikke om, hvem der 

kommer hurtigst og mest tilbage, men sikrest tilbage. Det tror vi, at vi kommer længst med. Vi skal jo alle 

kunne holde til det her, noget tid endnu. 

Vinterferie 

Greve kommunes skoler holder kollektiv ferielukket i uge 8. Langt de fleste af jer, har opsparet ret til beta-

ling under ferien. 

Nogle af jer har ikke sparet nok ferie op – typisk hvis I er blevet ansat fra medio november 2020 eller se-

nere. 

Hvis det er tilfældet, kan I tjekke følgende: 

1. har i sparet ferie op fra tidligere arbejdsgiver – tjek borger.dk feriepenge info 

2. har ret til feriedagpenge – hvis I er medlem af A-kassen 

3. har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen 

4. har ret til udbetaling af manglende optjente feriedage, når de efterfølgende optjenes 

5. kan træffe aftale med arbejdsgiver om forskudsferie med efterfølgende modregning i optjening af 

betalt ferie. 

Du er velkommen til at kontakte os i Greve Lærerforening eller din A-kasse. Hvis du har ret til ydelser fra din 

A-kasse, er det vigtigt du kontakter dem inden den 22. februar. Læs mere på  

Du har feriedagpenge eller brug for dagpenge ved kollektiv ferielukning | Lærernes a-kasse 

(laka.dk) 

 

https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
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Arbejdsskader i forbindelse med Coronasmitte 

Hvis du mener, at du er blevet smittet med Covid 19 på din arbejdsplads, er det vigtigt at få det anmeldt 

som en arbejdsskade. Det kan været svært at vurdere, om man har fået smitten på sin arbejdsplads, derfor 

er der udarbejdet en række regler for, hvordan man overvejende sandsynligt vurderes at være blevet smit-

tet på sin arbejdsplads. Der kommer naturligt nok flere og flere, der er blevet smittet eller sandsynligvis er 

blevet smittet via sit arbejde. Vi har eksempler på det i Greve. Der er også lærere, der lider af senfølger, der 

påvirker deres arbejdssituation, og derfor skal vurderes, om de skal have det anerkendt som en arbejds-

skade eller erhvervssygdom. Du skal gå til din leder, hvis du mener du er blevet smittet på arbejdet, så skal 

lederen anmelde det som arbejdsskade, og så vurderes det efterfølgende i arbejdsskadesystemet. Dan-

marks Lærerforening centralt, har en gruppe, der specifikt tager sig af arbejdsskader i forbindelse med Co-

vid. 

Hvis din leder IKKE vil anmelde det som en arbejdsskade, skal du tage kontakt til din AMR eller til os på 

kredskontoret, så vil vi forsøge at hjælpe dig videre. 

Arbejdstidsaftale 

Vi forhandler fortsat om ny arbejdstid. Vi skal have konsekvensrettet vores egen lokale aftale, så A20 og 

aftalen passer sammen. Det arbejde pågår, lidt amputeret som så meget andet for tiden, virtuelt. Derfor 

har vi besluttet, at vi ikke lave vilde forandringer lige nu, for det betyder noget at sidde ansigt til ansigt i en 

forhandling i stedet for skærmbillede til skærmbillede. Men det ved I jo alt om. Vi forventer at være fær-

dige medio marts, og derefter får I yderligere besked. Tina i uge 29, 30, 31 på 22521203 

Vi er tilbage igen på kontoret den 4. august. 

  

Nyd jeres vinterferie 
 

Venlig hilsen 

Tina 

Hvordan får I fat i os i vinterferien 
 

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. 

Eller ring til Tina på 22521203 
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