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• Frist for tilmelding 

til generalforsam-

lingen er torsdag 

den 4. marts 2021. 

Mere herom følger i 

uge 8. 

• I slutningen af 

marts afvikles TR-

valg på arbejds-

pladserne. Der in-

formeres yderligere 

herom, når vi kom-

mer efter vinterferi-

en. 
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Mangler du opsparet ret til løn i uge 7? Af  Ole Bjerre Martinussen 

Side 2 Nyhedsbrev 

Hedensted kommunes folkeskoler holder kollektivt fe-
rielukket i uge 7 (15. – 19. februar 2021).  

Langt hovedparten af lærerne og børnehaveklassele-
derne vil have opsparet ret til løn under ferien. 

Nogle vil dog ikke have opsparet ret til løn for hele eller 
dele af de 5 feriedage (det gælder typisk, hvis man er 
blevet ansat fra medio november 2020 eller senere). 

Disse medlemmer skal kontrollere om de 

1. har ret til betaling fra tidligere arbejdsgiver, 

2. har ret til feriedagpenge fra A-kassen, 

3. har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen, 

 

4. har ret til udbetaling af manglende optjente ferie-

dage, når de efterfølgende optjenes eller 

5. træffe aftale med arbejdsgiver om forskudsferie 

med efterfølgende modregning i optjening af betalt 

ferie. 
 

Læs mere på https://laka.dk/din-situation/du-er-i-
arbejde/ferieijob/ 

Kontakt din A-kasse for nærmere rådgivning, hvis du 
ikke har optjent ret til betaling under ferie i uge 7. Det 
er vigtigt at A-kassen kontaktes inden den 15. februar 
2021. 

Skulle du blive syg op til uge 7, er det meget vigtigt, 
at du melder dig syg til din skole mandag morgen 
(mandag den 15. februar) før normal arbejdstids be-
gyndelse (kl. 08.00). 

Du skal huske at melde dig rask, hvis du i løbet af 
uge 7 vil være i stand til at møde på arbejde, hvis 
der ikke var ferie. 

Du syge-/raskmelder dig ved at sende en mail til din 
skoleleder, idet det må forventes ledelsen også hol-
der ferie. 

I dette tilfælde er du sikret retten til erstatningsferie 
de dage, du er sygemeldt. 

Bliver du syg efter mandag den 15. februar, skal du 
sygemelde dig til skolen den dag, du bliver syg. Du 
skal også sørge for ved sygdommens opståen at 
kontakte egen læge 

Du har i denne situation ikke krav på erstatningsfe-
rie, da der er særlige regler, der gælder. 

Du rådes i denne situation til at kontakte Kredskon-
toret i uge 8 og tale med Claus om din sygemelding. 

Sygdom før og i løbet af uge 7 Af  Ole Bjerre Martinussen 

https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
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Vintervejret har fået sit tag i Danmark og vi kan med 

markante frostgrader påbegynde en vinterferie, der for 

mange vil være anderledes pga. den særprægede peri-

ode vi gennemlever lige nu. 

Kredskontoret holder også ferielukket, men har man 

som medlem et uopsætteligt behov for at komme i kon-

takt med os, bedes man skrive en mail på 116@dlf.org, 

hvor man beskriver problemstilling og kontaktoplysnin-

ger. Vi vil derpå vende tilbage senest dagen efter. Efter 

vinterferien kører vi igen med vores normale åbningstid, 

men kun med fysisk fremmøde efter aftale. 

COVID-19 

COVID-19 og alle dens følger i form af nedlukning, del-

vis genoplukning, ændrede arbejdsgang, smittefare, 

usikkerhed m.m. har betydning for alle vores medlem-

mer. Vi er både i Hedensted Lærerkreds lokalt og i Dan-

marks Lærerforening nationalt opmærksomme på, at I 

som ansatte trygt skal kunne gå på arbejde i denne tid. 

Det arbejder vi for på mange fronter - både i det skjulte 

og fuldt offentligt. Jeg håber, at I har bemærket, at vi 

som forening offentligt stiller os mere markant frem i 

forhold til at markere vores medlemmers krav på rimeli-

ge vilkår i en svær situation. Det er et udslag af et øn-

ske i hovedstyrelsen om en tydeligere profil, men den 

reelle påvirkning af rammerne er fortsat størst, når ka-

meraet er slukket og derfor spiller vi på flere heste sam-

tidig. Et af de temaer, der har fyldt de seneste dage er 

snakken om kviktest i forbindelse med genåbningen af 

skolerne for de yngste elever. Vi er helt enige i, at lærer-

ne skal tilbydes kviktest i arbejdstiden, men det skal blot 

være et tilbud - og også et ordentligt tilbud. Vi er hurtigt 

nået til enighed med Hedensted Kommune om, at læ-

rerne ikke skal teste i hinanden i vores kommune. Det 

er desværre på vej til at blive virkeligheden i nogle kom-

muner, men her har vi altså i samarbejde med kommu-

nen nået frem til en fælles forståelse af, at det ikke er 

vejen at gå. Lærerne er jo ikke blandt de grupper, der 

mangler arbejdsopgaver i denne tid, så lad os bruge 

kræfterne på at få sat nogle trygge og værdifulde skole-

dage sammen for eleverne i rammer, hvor både børn og 

ansatte kan møde op med ro i maven. 

Ro i maven bidrog udmeldingen om Folkeskolens prø-

ver også til for en del lærere og elever. Naturligvis kan 

man ikke gøre alle tilfreds, og sikkert er det, at vi alle 

ville ønske, at situationen var helt normal, men vi synes 

faktisk, at ministeriets udmelding ramte skiven i forhold 

til vores holdninger. Vi har i Danmarks Lærerforening 

haft tæt kontakt til bl.a. de faglige foreninger 

(Dansklærerforeningen, Tysklærerforeningen osv.), og 

på baggrund af de input har vi peget på en løsning, der 

langt hen ad vejen ligner den, som det er endt med.  

Nu håber vi så, at udviklingen i smittetal m.m. betyder, 

at skolerne kan genåbne trygt for flere hurtigst muligt. 

Ingen af os orker vel snart mere virtuel hverdag, men 

naturligvis skal forholdene være til det, før vi åbner sko-

lerne helt igen. 

Generalforsamling 

For et år siden måtte vi udsætte vores generalforsam-

ling, da coronaen ramte landet. Vi endte med at afvikle 

den virtuelt i juni i stedet, og håbede at det var en en-

gangsforeteelse. Det er desværre ikke tilfældet. Årets 

generalforsamling er planlagt til afvikling onsdag d. 10. 

marts og vi har i kredsstyrelsen vurderet, at det er 

usandsynligt, at vi kan mødes fysisk ca. 150 menne-

sker, hvis vi udsætter til senere på foråret. Derfor afvik-

ler vi  generalforsamlingen på det planlagte tidspunkt, 

hvilket også fremgår af forsiden af dette nyhedsbrev. 

Det betyder desværre, at det er nødt til at foregå virtuelt. 

Det er ikke drømmescenariet, da vi  

I kredsstyrelsen reserverer vi de sparede ressourcer og 

planlægger efter at invitere til et fantastisk medlemsar-

rangement til efteråret, hvis vi kan mødes fysisk til den 

tid. I hører nærmere herom, når vi kan foretage et lidt 

mere sikkert kig ind i fremtiden og vide om timingen for 

arrangementet holder. 

Arbejdstid 

Som det nok er de fleste bekendt landede vi nationalt 

en arbejdstidsaftale, A20, i efteråret 2020. Vi sidder pt. i 

forhandlinger med Hedensted Kommune om en lokalaf-

tale om arbejdstid, der tager udgangspunkt i A20. Det er 

min forhåbning, at vi kan præsentere jer for et resultat af 

disse forhandlinger umiddelbart efter vinterferien. 

OK21 

Forhandlingerne om OK21 på det kommunale bord kø-

rer for øvrigt løs i denne weekend. Det drejer sig ikke 

om lærerarbejdstid denne gang, da A20 betød, at vi 

først igen kan drøfte det ved den næstkommende over-

enskomstforhandling. I stedet er fokus på en række an-

dre områder, men vigtigst i denne krisetid vil det nok 

være at sikre reallønnen. Jeg formoder, at det kommer 

til at fylde lidt i medierne de kommende dage, men hå-

ber, at det bliver muligt at lande et fornuftigt forlig uden 

at alle konflikttrommerne skal buldre, som de har gjort 

de sidste par forhandlinger.  

 

Med disse ord vil jeg på vegne af kredsstyrelsen og He-

densted Lærerkreds ønske jer alle en god vinterferie. 

En anderledes tid Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand  



 

Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

Telefon: 76 74 19 00 

 

E-mail: 116@dlf.org 

Hedensted 

Lærerkreds 

Telefontider: 

Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:15 

Fredag kl. 8:00 - 12:00 

 

Sagsbehandler Claus Andersen 

træffes i telefontiden  

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 

Kredsstyrelsen: 
 

FORMAND 

Ole Bjerre Martinussen,  

Mail: obma@dlf.org  

Redaktør af nyhedsbrevet 

 

NÆSTFORMAND 

Carsten Nielsen,  

Mail cabn@dlf.org  

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mette Damgaard Andreasen,  

Mail: mdan@dlf.org  

 

Jesper Gravesen, 

Mail:  jegr@dlf.org  

Kære medlemmer 

I ønskes alle en god og velfortjent vinterferie. 

Kredskontoret holder ferielukket i uge 7.  

Får du  et uopsætteligt behov for at komme i kontakt med 

kredsen bedes du ringe til kredskontorets telefonnummer, 

hvor det vil fremgå, hvordan du kan henvende dig i ferien. 

På vegne af kredsstyrelsen ønsker jeg alle medlemmer samt 

jeres familier en god ferie, selvom den for de fleste nok vil 

blive noget anderledes end normalt. 


