
 

 

Sommerhilsen til medlemmerne. 

 

Sommeren er kommet – også i år – og det hænger sammen med FERIE!  Både for elever og 

lærere. 

 

I sidste års sommerhilsen skrev jeg, at folkeskolens pædagogiske lederskab desværre er lagt i 

hænderne på politikere og administratorer, som er ved at ændre folkeskolen i en retning, som 

også vil ændre lærernes måde at arbejde på.  

Og det er som om, at det ingen ende vil tage….målstyret undervisning, som vi heldigvis har 

fået bekræftet ikke er et krav, læringsplatforme som det fremtidige arbejdsredskab for lærer-

ne, og nu forlyder det, at KL og regeringen vil indføre et system, der løbende måler hver 

enkelt elevs faglige progression, så forældre, lærere, embedsmænd og politikere skal kunne 

følge med i, om det går fremad med den enkelte elev i skolen – og også om eleven trives. 

Bureaukratiet hives ned over den danske folkeskole i stor stil: elevplaner, nationale test, kva-

litetsrapporter, læringsmålstyret undervisning, læringsplatforme – det er for længst nok! – og 

tiden? ja, den tages fra god undervisning til eleverne.  

 

Som ansvarlig politiker for folkeskolen er man nødt til at forholde sig til, at der må tilføres 

resurser eller  

fjernes opgaver – eller begge dele. Det må være ufravigeligt, i forhold til kvaliteten i folke-

skolen og lærernes professionalisme. 

 

I kredsstyrelsen håber vi, at vi i det kommende år vil kunne se nogle resultater af vore be-

stræbelser for at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne i Kalundborg Kommune. 

 

Trods en travl hverdag ved vi, at vi som lærere gør en forskel for mange og enkelte elever; 

for deres udvikling, dannelse, kundskaber og lyst til at lære – og at vi har lærerprofessionen, 

som er vores tilgang til hverdagen i folkeskolen – og at vi med den gør et kæmpe stort og 

unikt arbejde i det daglige. 

 

Om ganske få dage skal vi huske at lægge det hele på hylden og nyde en velfortjent ferie – 

afslapning og/eller aktiviteter som det passer os bedst og i godt selskab. 

 

I ønskes en rigtig god ferie! 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

 

 

 

 

 

Sommer på kredskontoret: 

Kredskontoret holder ferielukket fra 6. juli til og med 4. august 2015. 

Vil du i kontakt med kredskontoret, kan du maile på 053@dlf.org eller indtale en besked på 

vores telefonsvarer. I begge tilfælde vil du blive kontaktet inden for 1 uge. 

Har du akut brug for hjælp, kan du kontakte kredsformand Karen Sørensen på tlf. 24895112 
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Møde for nye  

Medlemmer: 
8. september 

Kl. 16.15-17.45 
 

 
 

 

 
 

Før-kongres 
Medlemsmøde: 

12. september 
Kl. 16-17.30 

 
 

 

 
 

 
Medlemsmøde 

om 
Læringsportal: 

3. oktober 
Kl. 16.30-19 

 

 
 

 
 

 
DLF-kongres: 

13.-14.  
september 

 

 
 

 
 

 
Kalundborg  

Lærerkreds 
Nytorv 8, 1 sal 

4400 Kalund-

borg 
Tlf. 59 51 51 12 

Mail: 
053@dlf.org 
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KOLLEKTIV 
FERIE I 

SKOLEÅRET 
16/17: 

 
 

 
 

 

i 
Kalundborg 

Kommune: 
Ugerne 

28,29,30, 42, 7 
 

 
På 

 Synscenter 

Refsnæs: 
Ugerne 27, 

28,29, 30, 42 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FRAKTION 4 

Billede fra 
nylig afholdt 

udflugt til 

København 
set fra  

vandsiden 
 

 
 

Husk 
 

Du kan stadig 
tilmelde dig 

Læsekredsen 

for kommende  
sæson. 
Tilmelding: 
053@dlf.org 

 
 
 
 

 

 

Tid på forberedelsen? Dom i arbejdsretten! 
Lærernes Centralorganisation (LC) har haft ført en sag i arbejdsretten mod KL, hvor LC 

mente, at KL var illoyal i sine udmeldinger i forhold til pkt.3 i det aftalte politiske papir om 

arbejdstiden i OK15 (i daglig tale kaldet bilag 4). Pkt. 3 handler om tidsfastsættelsen af for-

beredelsestiden og de øvrige opgaver. 

Dommen giver desværre KL medhold i, at lederne ikke behøver at sætte tid på forberedel-

sen, (hvilket der efter LC’s opfattelse står, at de skal.) Det skal drøftes i den dialog, som alle 

ledere skal have med hver enkelt ansat, om der er tid nok til opgaverne inden for arbejdsti-

den.  

Michael Ziegler havde dog i arbejdsretten forklaret, at man lokalt på den enkelte skole godt 

kan vælge at sætte tid på forberedelsen, - men at det ikke er den eneste måde at gøre det på. 

Vi kan så gætte på, om lederne i Kalundborg får lov til at benytte den mulighed…. 

Anders Bondo har på LC’s vegne skrevet et brev til KL, hvor han udtrykker forundring over 

dommen. Han efterlyser et svar fra KL på, hvordan KL så vil sikre lærerne den fornødne tid 

til forberedelse. Flere undersøgelser viser, at alt for mange lærere oplever ikke at have tid 

nok til at forberede og efterbehandle undervisningen, – og lederne giver udtryk for, at de 

ikke kan ændre på dette med de rammer, de har til rådighed. 

Lone Varming 

kredsstyrelsesmedlem 

 

Syg i ferien 
Hvis du er syg inden vi går på ferie, så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sy-

gemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. 

Sygdom i dine ferieperioder 

Hvis du bliver syg i længere tid i ferien, så 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, også at være syg i uge 42 eller i uge 7, og da 

medtælles de 5 sygedage inden for samme ferie år. 

Der skal også være en procedure for sygemelding i ferien på din skole. 

Niels Finne  

kredsstyrelsesmedlem 

 

 

Dagpenge ved kollektiv ferie 
 

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 feriepen-

ge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du 

bliver tvunget til at holde mere end 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på arbejdspladserne 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, hvis du er med i A-kassen. 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 og være tilmeldt 

som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder også, at du skal befinde dig i Dan-

mark. 

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. 

Du kan gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på manglende ferieoptjening og følge anvisnin-

gen der. 

I Kalundborg Kommune er den kollektive sommerferie: Ugerne 28,29,30 

Niels Finne 

Kredsstyrelsesmedlem 
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