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Kære medlem af Kalundborg lærerkreds
HUSK
Jeg vil henlede jeres opmærksomhed på et vigtigt brev ang. den nye lovgivning om
persondataforordning, når man er medlem i DLF og kreds 53. Det blev sendt til jer på InSite
den 15/8-18. Her kan I DELS se, hvordan DLF beskytter dine persondata, og dels hvad de
bliver brugt til og hvorfor..
Niels Finne, sagsbehandler

LÆRERENS
DAG
5. OKTOBER
Kredsen giver
wienerbrød
til alle
medlemmer

Dagpenge ved manglende feriegodtgørelse i efterårsferien
Til dig der har fået nyt arbejde eller er nyuddannet.
Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent
feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads og kommune, kan du også
komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere end 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien i
kommunerne er fastlagt forskelligt.
Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i
begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge
adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du
stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden. Det betyder bl.a., at du skal befinde dig
i Danmark.
Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter
du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge
om dagpenge ved kollektiv ferie.
Gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på dagpenge ved kollektiv ferie. Her kan du følge
afsnittet om ”det skal du gøre for at få dagpenge”.
Dette kræver selvfølgelig, at du er medlem af A-kassen.

Syg i ferien

HUSK!
AT TJEKKE
DLF.INSITE
FOR
INFO.

Hvis du er syg, inden vi går på efterårsferie, er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have
sygemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag.
Hvis du bliver syg i længere tid i ferien, er der mulighed for, at du kan få erstatningsferie.
Dette kræver dokumentation af din sygdom, så du skal sørge for at aflevere lægeerklæring
allerede fra 1. sygedag, selvom det kun er sygedage ud over fem feriedage på et år, du kan få
erstattet. Men du kan jo reelt være så uheldig at blive syg i uge 42 og i uge 7, og da
medtælles de 5 sygedage inden for samme ferieår.
Der skal være en procedure for sygemelding i ferien på din skole.
Niels Finne, kredsstyrelsesmedlem

Hoved
foreningen
DLF:
www.dlf.org

Pædagogisk konference:
Du kan stadig nå at melde dig til, så du d. 7. nov. kan høre:
 Mette Frederiksen om Folkeskolens vigtigste formål
 Lotte Bøgh Andersen om Styring, ledelse og motivation
 Frans Ørsted om Mestringsoplevelser og gode relationer

Tag gerne din kollega og skoleleder med …

Åbningstider
Kredskontoret:
Mandag 10-15
Tirsdag 10-15
Onsdag 10-17
Torsdag10-15
Fredag 9-13

http://www.kreds53.org/nyheder/2018/oktober/folkeskolen-som-foerstevalg

Høringssvar:
Kredsen har i den seneste tid udarbejdet rigtig mange høringssvar og vi håber, at det kan
være med til at sikre kvaliteten i vores fælles folkeskole. Læs gerne vores høringssvar på
hjemmesiden eller via link: http://www.kreds53.org/kreds-53/kredsens-hoeringssvar





Plan for forbedring af resultater i folkeskolen
Principper for stærke børnefællesskaber
Resursetildelingsmodel på folkeskoleområdet
Budget 2019

Kalundborg
Lærerkreds
Nytorv 8,1
Kalundborg
Tlf:
5951 5112
Mail:
053@dlf.org
Hjemmeside:
www.kreds53.
org

FØR-KONGRES-MØDE
Mandag d. 22. oktober kl. 16 – 17.30
på kredskontoret
Danmarks Lærerforening afholder kongres 30. – 31. oktober
Der er spændende punkter på dagsordenen:
*
*
*
*

OK 18 – evaluering af forhandlingsforløbet
Folkeskoleideal
Styrkelse af fagbevægelsen
”Ny start” – perspektiver og muligheder

Hvad skal vore kongresdelegerede gå til kongressen med
– hvad mener du?
Kom og giv dit besyv med, lad os få en drøftelse - så vi kan styrke DLF.
Kredsstyrelsen

Ha’ en rigtig god efterårsferie

Fraktion 4
er startet op
med
læsekredsen
Du kan stadig
nå at være
med.
Kontakt
Birthe
Thøgersen
for inf.
5950 8348

