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Kære medlem  
 

Om lidt er der ferie. Efter et veloverstået skoleår, hvor vi endnu engang tog livtag med Co-

rona. I klarede det fantastisk – igen. Nu krydser vi alt hvad vi kan, for at det der Corona 

ikke er noget vi for alvor skal beskæftige os med i skolen igen. 

Når I har nydt ferien, så håber vi I vil komme forbi kredskontoret til lidt eftermiddagshygge 

ved grillen – se invitationen nederst på siden. 

Til januar har vi planlagt en forhåbentlig ny tradition i Greve Lærerforening. Vi afholder en 

høvdingeboldturnering, hvor skolerne (lærerne) skal kæmpe om det store trofæ og æren. 

Det bliver fredag den 20. januar 2023 – så sæt endelig kryds allerede nu. I skal nok høre 

mere om det senere. 

I ønskes alle en skøn sommerferie. 

Ferie 

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Greve Kommune og er der 

kollektivt ferielukket to første hverdage efter 2. juledag, i uge 8, de 3 dage før påske samt 

ugerne 27, 28 og 29 i juli måned.  

Sommerferien begynder således mandag den 4. juli 2022. 

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i kommunen hele det foregående ferieår (1. sep-

tember 2020 – 31. august 2021) og frem til ferielukningen, vil kommunen give ferie på for-

skud og efterfølgende modregne i den ferie, der optjenes. Denne løsning vil således finde 

sted for langt flertallet af de fastansatte lærere. Vær evt. opmærksom på, at hvis der sker 

fratrædelse inden forskudsferien er optjent, vil der ske modregning i din løn (typisk ved fra-

træden ved udgangen af juli). 

Hvis du ikke har været uafbrudt beskæftiget i kommunen hele det foregående ferieår (1. 

september 2020 – 31. august 2021) og frem til ferielukningen, vil du få et løntræk for hele 

eller dele af de 20 dages ferie i juli 2022. 

Du kan have forskellige muligheder for at få økonomiske ydelser for de dage, som kommu-

nen trækker dig i løn for. 

Vær opmærksom på, at kombinationer af nedenstående muligheder kan være relevant: 

• Feriepenge fra anden arbejdsgiver -> kontakt tidligere arbejdsgiver og/eller tjek din 

saldo på borger.dk 

• Feriedagpenge -> kontakt A-kassen 
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• Arbejdsløshedsdagpenge -> kontakt A-kassen og jobnet.dk 

• At få feriebetalingen udbetalt, så snart den er optjent 

• Aftale med arbejdsgiver om anvendelse af forskudsferie (der vil så ikke ske løntræk 

for de dage, hvor der anvendes forskudsferie). 

Du kan se mere på følgende link 

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

(laka.dk) 

Sygdom i ferien 

Hvis du bliver syg inden ferien begynder, skal du melde dig syg INDEN normal arbejdstids 

begyndelse mandag morgen. Hvis du bliver syg, kan du have ret til erstatningsferie eller 

udbetaling af din ferie. Hvis du vil vide mere om erstatningsferie, kan du læse mere på vo-

res hjemmeside. 

Hvis du bliver rask i din ferie, skal du raskmelde dig som normalt, og afholde den reste-

rende del af din ferie. 

 

Sæt kryds i kalenderen til den 9. august 2022 kl. 

14.00. Vi tænder op i grillen og inviterer til hygge i 

gårdhaven på kredskontoret  

 

Nyd en velfortjent ferie. 

 

Tina Beck-Nilsson 

Formand  

Hvordan får I fat i os i sommerferien 
 

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

Redegør kort for problematikken. 

Så kontakter vi jer hurtigst muligt. 
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