
 

 

A-20 
Vi forventer at kunne afslutte forhandlingerne om, hvordan A-20 bliver implementeret i Ka-

lundborg kort efter vinterferien. Vores tillidsfolk går i gang med at drøfte næste skoleår med 

skolelederne efter vinterferien.  

Der er ganske meget i A-20, der kræver samarbejde mellem skoleleder og TR/lærerne. Som I 

nok husker, blev der talt meget om samarbejdssporet, da aftalen var til afstemning, - og vi 

ser frem til, at det samarbejde nu skal stå sin prøve ude på skolerne. Vi er klar over, at en 

arbejdstidsaftale ikke ændrer på den ressource, som Kalundborg Kommune har valgt at af-

sætte til folkeskolerne. Alligevel har vi forhåbninger til, at lærerne vil opleve forbedringer 

for eksempel i form af mere transparens i den måde lederne fordeler opgaverne, eller fordi de 

oplever at blive taget mere med på råd om, hvordan skolens ressourcer til lærerløn skal prio-

riteres.  

Vi har også en forventning om, at forberedelse og efterbehandling af undervisning ikke mere 

skal komme sidst i forhold til lærernes øvrige opgaver. Vi vender tilbage med mere nyt om 

det på den anden side af vinterferien. 

Lone Varming, kredsformand  

 

Står du uden løn i vinterferien  

Som lærer har du 5 ugers kollektiv ferie.  

At ferien er kollektiv betyder, at man som lærer ikke selv kan vælge, hvornår ferien er place-

ret, men er nødt til at afholde sin ferie på de tidspunkter, der på forhånd er aftalt. 

I Kalundborg Kommune er den kollektive ferie i dette skoleår lagt på følgende tidspunkter: 

 2 dage mellem jul og nytår – den 28. – 29. december 

 Uge 7 

 3 dage op til skærtorsdag – den 29., 30. og 31. marts 

 Ugerne 28, 29 og 30 

Hvis du er nyuddannet eller nyansat i Kalundborg Kommune, kan du derfor komme ud for, 

at du endnu ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge nok til en ferie, som du pga. den 

kollektive ferielukning er ”tvunget” til at afholde. Du finder dit aktuelle ferieregnskab på din 

lønseddel.  

 

Arbejdsgiveren vil i ferieperioden trække dig i løn, men til gengæld har du forskellige mu-

ligheder at vælge mellem: Du kan aftale med din leder, om du ønsker at få ferie på forskud, 

eller vil bruge seniordage eller andre dage. 

Du har også mulighed for at søge dagpenge i den kollektive ferie, hvis du er medlem af 

DLF/A.   

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 bl.a. også, at du skal befin-

de dig i Danmark i ferien. Du bør søge rådgivning hos Lærernes A-kasse om dine mulighe-

der for at få dagpenge ved pålagt ferielukning uden optjent ret til løn. 

 

Syg i ferien  

Hvis du er syg inden vi går på ferie eller ved feriens påbegyndelse, så er du berettiget til er-

statningsferie. Du skal have sygemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyn-

delse på første sygedag. 

Søren Rytter Johansen, sagsbehandler 
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Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-15 

Torsdag10-17 

Fredag 9-13 
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