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Kære medlem  
Solen stråler og ferie er nær, snublende nær og tiltrængt. 
Efter en gigantisk indsats fra jer alle, hvor vi har skulle omstille os utallige gange, kan vi nu se frem til en 
sommerferie, hvor vi forhåbentlig alle kan få tid til det ferien egentlig handler om. Slappe af og lade op, 
være sammen, nyde fællesskab og det gode vejr, i Danmark eller et andet sted. 

Jeg ønsker jer alle en virkelig velfortjent ferie. Nyd den       
 

Ferie 
Sidste år trådte en ny ferielov i kraft. Den har vi redegjort for i en tidligere kredsinformation. Alle kredsin-
formationer kan I se på vores hjemmeside. 
I forhold til dette års ferie gælder følgende regler. 
Vi har ferie i uge 27, 28 og 29 (30 er såkaldt 0-dage og altså stadig fridage). Alle der har været ansat hele 
forudgående ferieår (1. september til 31. august – i år dog 1. maj 2020 – 31. august 2020), har ret til for-
skudsferie. Det betyder, at vi har ret til ferie med løn, også selvom vi ikke har optjent nok ferie til afvikling 
af sommerferie, så får ferie på forskud. I Greve betyder det, at vi ikke har optjent fuld ferie, før juli og au-
gust er overstået, men at vi automatisk får det på forskud. 
Har du ikke været ansat i hele det forudgående ferieår, skal lederen lave en individuel aftale om forskudsfe-
rie med dig. Laves der ikke en aftale om forskudsferie, eller benyttes anden opsparet frihed som fx overtid, 
afholdes ferien med løntræk. 
 
Bliver du syg i sin ferie, skal du melde dig syg på første sygedag til din leder. Du har 5 dages karens, så de 
første 5 sygedage i ferien, er for egen regning – og udløser derfor ikke erstatningsferie. Er du syg i mere end 
5 hverdage, kan du få erstatningsferie for de dage, der ligger ud over 5 dage. Husk at det er 5 dages karens 
samlet i din ferie. Du kan altså ikke ”betale” mere end 5 karensdage i ferieåret. Derfor skal du huske ALTID 
at melde dig syg i din ferie, hvis du er syg. 
Bliver du syg inden ferien begynder, kan du få erstatningsferie fra feriens begyndelse. 
 

Ferie og Corona 
I forbindelse med ferie og corona, er der en række ting I skal være opmærksomme på, også hvis I er nær-
kontakt. 
Hvis I bliver syge af corona, gælder de samme regler som ovenfor, altså 5 dages karens og derefter erstat-
ningsferie. 
Hvis I er så uheldige at være nærkontakt og ikke færdigvaccineret (+ 14 dage) og skal i isolation i jeres ferie, 
bliver isolationen betragtet som en feriehindring. Derfor kan man ikke holde sin ferie og har dermed ret til 
erstatningsferie. Det skal dokumenteres og arbejdsgiver skal, som ved sygdom, straks orienteres. 
 
Hvis I er i tvivl, så kontakt os i kredsen. Se nedenstående opslag om kontakt i ferien. 
 

Efter 17 tillæg 
Husk! At I har ret til tillæg for arbejde, der efter aftale, udføres efter kl. 17.00. Det kan fx være skolehjem-
samtaler, forældremøder mm. Tillægget kan udbetales løbende, men for en del vil det først skulle udbeta-
les ved skoleårets afslutning. Spørg jeres tillidsrepræsentant på skolen, hvis I er i tvivl. 
 

Ekstra feriedag i dette ferieår 
I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, samtidighedsferie pr. 1. september 2020, har lærerne i 
Greve fået en aftale om, at en lille rest på 0.64 dag, kan afholdes som en feriedag, hvis dagen forberedes. 
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Sådan kan du træffe os i sommerferien 

Skriv som udgangspunkt en mail til 043@dlf.org 

Så svarer vi tilbage hurtigst muligt. 

Alternativt kan Christian kontaktes i uge 27 og 30 på 

20638808 

Eller Tina i uge 28 og 29, på 22521203 

Vi er tilbage igen på kontoret den 2. august. 

 

Dagen kan holdes i dette kalenderår, 2022, eller bliver den udbetalt som 0,64 dag når året slutter 31. de-
cember 2021. 

Opgaveoversigter og løntilsagn 
Ifølge vores overenskomst skal alle have udleveret opgaveoversigten senest 5 uger før næste normperiode 
starter (næste skoleår), i år er det den 28. juni 2021. Det er vigtigt, at I gemmer den første opgaveoversigt, 
da den samtidig er et løntilsagn. Det betyder, at det er den i får løn efter det næste skoleår. Der kan ske 
ændringer i løbet af året i arbejdsfordelingen, men lønnen er som minimum fastlagt efter første opgave-
oversigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Tina 

mailto:043@dlf.org

