
 

  

Kære medlemmer 
Igen i denne uge har I skullet opfinde nye måder at organisere jeres dage på. Eleverne fra 5.- 

8. på skolen – udendørs - en dag og hjemme resten af ugen. De små på fuld tid – og de æld-

ste hver anden uge. Jeg vil tro, at det både har været rigtig fint at se eleverne igen – og at 

opleve deres glæde over at se hinanden igen. Jeg vil også tro, at det har givet en masse ud-

fordringer både logistisk og mht. at opfinde indhold i dagene. Forhåbentlig er der ved at væ-

re system i testningen og forudsigelighed i aftalerne med Falck, så de også kan flettes ind. 

 

På de fleste skoler er der nok ved at være gang i samarbejdet omkring ”skoleplanen”, som er 

det redskab, som jeres leder skal drøfte med jer. Skoleplanen beskriver, hvordan det kom-

mende skoleår skal planlægges – både mht. fokus på de kommunale indsatsområder, og mht. 

hvordan jeres arbejdstid skal organiseres og fordeles. Jeg håber, at I oplever at blive inddra-

get og lyttet til, – og jeg håber, at I giver jeres besyv med i form af gode pædagogiske og 

didaktiske argumenter for, hvordan I vil foreslå, at der prioriteres. Mange steder har I nok 

haft snakken i jeres faglige klub inden det samarbejdsmøde, som jeres leder skal indkalde jer 

til for at lytte til og drøfte jeres input. 

 

Det er sæson for TR-valg, – det skal anmeldes til kommunen inden 1/4. Jeg håber, I vil en-

gagere jer i, hvem der skal være jeres talerør overfor ledelsen – og at I bakker jeres TR op, så 

vedkommende har et solidt mandat at tage med i samarbejdet med ledelsen. 

Om en uges tid kommer påskeferien, - som altid lige der, hvor man trænger allermest til en 

pause. Jeg vil ønske en rigtig god og velfortjent ferie – husk at holde helt fri og lad det dag-

lige bøvl ligge. Husk også, at du altid er velkommen til at kontakte os på kredskontoret med 

stort og småt fra skoleland. Der kan let være noget, som vi overser i den travle hverdag.  

Lone Varming, kredsformand 

Overenskomsten 
Kredsstyrelsen i Kalundborg Lærerkreds anbefaler et ja til OK-21, når der skal stemmes om 

den efter påskeferien. Vi har hele tiden vidst, at det næppe ville være nogen lønfest, og vi er 

tilfredse med, at vores realløn er sikret. 

 
De generelle forhandlinger endte med lønstigninger over de næste 3 år, som du kan se her: 

https://www.dlf.org/media/14261940/loenstigninger-i-ok21-kommuner.pdf. Organisations-

forhandlingerne gav bl.a. et forhøjet fritvalgstillæg. (Frit valg som i: Enter får du dem udbe-

talt med din løn hver måned, eller du kan vælge at få dem sat ind på din pension. Især for 

yngre kolleger, kan det sidste være en fordel.) Børnehaveklasselederne får også denne gang 

en lønforbedring, ligesom der sker en forhøjelse af dækning ved kritisk sygdom via gruppe-

livsforsikringen. Du kan se hele rækken her: https://www.dlf.org/media/14143404/aftale-ml-

kl-og-lc-ok21.pdf 

 
Rent praktisk kommer afstemningen til at foregå ved, at alle stemmeberettigede medlemmer 

modtager en mail tirsdag den 6. april om morgenen. Hvis du ikke modtager mailen, kan det 

enten være, fordi du ikke leder i den indbakke, som passer med den mailadresse, som du har 

opgivet til DLF på ”Min side” på www.dlf.org. ELLER fordi du er pensionist, leder eller 

studerende – som ikke har stemmeret i denne omgang. Hvis det ikke lykkes at få en mail, så 

kan du også stemme via et link – og med brug af nem-id – på DLFs hjemmeside. Afstem-

ningen slutter den 19. april kl. 9.00. 
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Åbningstider 
Kredskontoret: 

Mandag 10-15 
Tirsdag 10-15 

Onsdag 10-15 
Torsdag10-17 

Fredag 9-13 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.dlf.org/media/14261940/loenstigninger-i-ok21-kommuner.pdf
https://www.dlf.org/media/14143404/aftale-ml-kl-og-lc-ok21.pdf
https://www.dlf.org/media/14143404/aftale-ml-kl-og-lc-ok21.pdf
http://www.dlf.org/
mailto:053@dlf.org


 

 
I Kalundborg er der selvfølgelig igen PRÆMIER til højeste stemmeprocenter på lille og stor 

skole/arbejdssted. Så – følg med på stemmebarometeret, som du kan finde på DLFs hjem-

meside – eller kredsens facebookside – og mind dine kolleger om, at de også skal huske at 

stemme 😊. 
Lone Varming,  

Kredsformand 

Står du uden løn i påskeferien 

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 bliver syg i ferien, har du ifølge ferieloven en 5 dages karensperiode, der medfører 

at du først kan få erstatningsferie efter de første 5 dage og da der i påskeferien kun er 3 fe-

riedage, vil du ikke kunne rejse krav om erstatningsferie. 

Men… hvis du bliver syg, før din ferie begynder, kan du få erstatningsferie. 

 Du skal melde dig syg inden din ferie begynder og sige, at du ikke ønsker at afholde 

ferie. 

 Inden ferien betyder før normal arbejdstid begyndelse, så hvis du plejer at møde kl. 

8.00, er det altså inden kl. 8.00. 

 Det kan være en god idé at kontakte egen læge, så du kan dokumentere, at du har væ-

ret syg. 

 

Hvis arbejdsgiveren beder om en lægeerklæring, er det arbejdsgiveren, der skal betale for 

den.      

 

Søren Rytter Johansen,  

Sagsbehandler 

 

 

         
     God påske 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hoved 

foreningen 

DLF: 
www.dlf.org 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

HUSK! 

AT TJEKKE 

DLF INSITE 
FOR  
INFO 

https://laka.dk/
http://www.dlf.org/

