
 

Nyttejob på Skole-  og SFO-området 

 
Regeringen har vedtaget lov om Nyttejob. Princippet bag nyttejob er, at de kontanthjælpe-

modtagere, som uden videre er i stand til at påtage sig arbejde eller starte på en uddannelse, 

eller som jobcenteret vurderer egnet, skal udføre en nytteindsats for deres forsørgelsesydelse 

frem til de rent faktisk starter i job eller uddannelse. 

I Kalundborg Kommune har politikerne valgt at igangsætte projektet Nytteindsats på Tek-

nik- og Miljøområdet og på ældreområdet – og som det 3. sted skal Nytteindsatsen nu starte 

på Skole- og SFO-området. 

Lærerkredsen sidder med i styregruppen og har således haft indflydelse på indhold og be-

skrivelse. 

På sidste tillidsrepræsentantmøde orienterede repræsentant fra Jobcenteret om indsatsen på 

Skole- og SFO-området. 

Det arbejde, som kan udføres, må ikke være konkurrenceforvridende – det må altså ikke tage 

arbejde fra andre eller blive udført fx. i stedet for ansættelse af vikarer og derfor skal typen 

af arbejdsopgaver altid godkendes af den lokale TR/FTR og det skal drøftes i MED-

udvalget.  

Det skal altså være opgaver, som ellers ikke bliver udført, fx vask af legetøj, affaldsopsam-

ling, maling og renovering af borde og bænke, lugning, etc. Kun i ganske særlige tilfælde 

kan der være tale om en ekstra hånd ved pædagogiske arrangementer.  

Skolerne melder opgaven ind og så vil der komme person i nyttejob og udføre selve opgaven 

- vejledt af konsulent fra Jobcenteret. Borgerne i nyttejob vil således ikke være en daglig del 

af skolen, men møder kun op for at udføre den bestilte opgave. 

Vi har altså mulighed for at få udført nogle opgaver på skolerne, som ellers ikke ville blive 

gjort – så tænk tanker. 

Tillidsrepræsentanter og ledere har beskrivelsen af selve projektet og skal drøfte mulighe-

derne i MED. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 

 

 

Evaluering af bilag 4/arbejdstid 
KL og DLF er endelig blevet enige om, hvordan evalueringen af udmøntningen af de 15 

punkter om vores arbejdstid skal foregå – med henblik på at få et fælles billede og opfattelse 

af lærernes hverdag på skolerne.  

Derfor mødes alle tillidsrepræsentanter, skoleledere, direktører og kredse til møde med KL 

og DLF d. 9. november i Ringsted. 

Inden da vil din TR indkalde til faglig klub møde om emnet. Det er rigtig vigtigt at du møder 

op, så I sammen med jeres TR kan få en drøftelse af arbejdstidssituationen på netop jeres 

skole.  I skal klæde jeres TR på med den virkelighed, som netop I møder i dagligdagen – og 

så TR kan have det med til drøftelser med leder og dialogmødet 9. nov. 

 

 

Kredskontoret ønsker alle en rigtig god efterårsferie/uge 42. 

Enkelte medlemmer skal dog være særlig opmærksomme på egen situation:
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torsdag 10-15 
Onsdag 10-18 
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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 dagpenge ved kollektiv ferie. Her kan du følge de 5 

trin i afsnittet ”det skal du gøre for at få dagpenge”. 

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 

Sagsbehandler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”SKA’ DET MÅLES?”  

Folder om læringsmålstyret undervisning, Fælles Mål og læringsplatforme 

Danmarks Lærerforening har lavet en lille folder, hvor der gøres opmærksom på forskellige 

emner, som det kan være godt at få diskuteret ude på skolerne. I den faglige klub, i MED-

udvalget og/eller på et lærermøde. 

Det er vigtigt at være klar på, hvad ens kommune/ledelse vil, og om vi kan få indflydelse på 

deres beslutninger fx mht., hvilke krav de stiller til målstyring, anvendelse af læringsplat-

formen osv. 

 

Læs folderen HER http://kreds53.org/media/9002092/folder-ska-det-maales-sep-16.pdf 

 

Lone Varming, kredsstyrelsesmedlem 
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Fraktion 4: 
Pensionisternes 

læseklub 
Mødes næste 

Gang på 
Kredskontoret 
2. november 

2016 
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