
 

  

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 feriepen-

ge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads og kommune, kan du også komme 

ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på ar-

bejdspladserne 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 ad-

skiller 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 manglende ferieoptjening. 

Dette kræver selvfølgelig at du er medlem af A-kassen 

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 ferieår. 

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

Niels Finne, kredsstyrelsesmedlem 

  

Flygtningebørn og andre børn uden danskkundskaber 
Selv om der ikke er kommet nær så mange nye elever uden danskkundska-

ber, som det så ud til sidste år ved denne tid – så er det stadig en kæmpestor 

udfordring for de lærere, der oplever at få en ny elev, der kommer nærmest 

direkte fra flyveren og ind i klassen. 

Kalundborg Kommune har valgt at følge samme model som Hørsholm, altså at børnene 

kommer direkte ud i almenklasserne med det samme. På det sidste TR-netværksmøde havde 

vi besøg af Charlotte Ebdrup, som er kommunens flygtningekonsulent på skoleområdet. 

(Mange af jer har nok haft besøg af hende på et personalemøde på skolen.) Hun forklarede 

os bla., at al forskning tyder på, at børnene kommer bedst i vej, hvis man undgår skole-

/klasseskift – hvilket er begrundelsen for at ville undgå modtageklasser. 

I Lærerkredsen undrer vi os over, at det tilsyneladende er meget forskelligt, hvilke tilbud de 

nyankomne børn får ud over en plads i en klasse. Vi er bekymrede for, om de får den til-

strækkelige og nødvendige støtte for at kunne få et rimeligt fagligt udbytte af undervisnin-

gen. Og for, om skolerne har personale, der er kvalificeret til at stå for denne støtte. Den un-

dren og de bekymringer skriver vi (fra kredsens pædagogiske udvalg) til Charlotte Grum-

mesgaard om, – og vi håber at kunne dele gode svar med jer inden længe.  

To be continued… 

Lone Varming, kredsstyrelsesmedlem 
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Fraktion 4: 
Læseklubben 

udleverer ons-
dag d. 5. okto-
ber bogen ”den 

sønderjyske 
farm” af Erling 

Jepsen 
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