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Uge 7,  
Af Claus Andersen, Sagsbehandler 
 

Side 2 

Sygdom før uge 7 
Bliver du syg før uge 7, skal du melde dig syg til din 
skole.  
Du skal melde dig syg senest mandag den 14/2 før 
normal arbejdstids begyndelse, hvilket vil sige før kl. 
08.00.  
Kan du ikke få fat i skolen, vil vi opfordre til, at du 
mailer til skolen og kontakter lønkontoret på telefon 
79 75 50 00 eller på mail lon@hedensted.dk  
Sygemelder du dig før arbejdstids begyndelse den 
14/2 kan du ikke starte ferien og er således beretti-
get til erstatningsferie de dage, du er sygemeldt, da  
 
 
 
 
 
Sygdom når ferien er påbegyndt.  
Ifølge regler fra EU har man også krav på erstat-
ningsferie, hvis man bliver syg i den kollektive ferie-
lukningsperiode, og varigheden af sygemeldingen er 
over 5 dage.  
Selvom der derfor ikke vil være mulighed for at få 
erstatningsferie for nogle dage i uge 7, kan det alli-
gevel være hensigtsmæssigt at melde dig syg, hvis 
du skulle blive syg i løbet af uge 7. Dette fordi even-
tuelle sygedage i uge 7 tæller med, hvis du skulle 
være så uheldig også at blive syg i sommerferien 
(uge 28, 29 og 30). Hvis du ønsker, at eventuelle 
sygedage i uge 7 skal tælle med ved eventuel syg-
dom i sommerferien, skal du melde dig syg efter de 
regler, som i øvrigt gælder for sygemelding.  
Det betyder, at du skal give arbejdsgiveren besked 
om sygdommen, også selvom du opholder dig i ud-
landet.  
Kan du ikke få fat i skolen, vil vi opfordre til, at du 
mailer til skolen og kontakter lønkontoret på telefon 
79 75 50 00 eller på mail lon@hedensted.dk  

 
 
 
 
 
 
 

 
der i uge 7 er tale om kollektiv ferielukning. Du skal 
melde dig rask, når/hvis du kan genoptage din ferie 
på almindelige vilkår.  
Du kan melde dig rask ved at sende en mail til din 
skole eller til kommunens lønafdeling 
lon@hedensted.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at få ret til erstatningsferie skal du kunne doku-
mentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som 
udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumen-
tation fra 1. sygedag. Du skal selv afholde udgiften til  
den lægelige dokumentation.  
Der kan dog forekomme helt særlige omstændighe-
der, som gør, at du ikke er i stand til at melde syg-
dommen til arbejdsgiveren på sygdommens første 
dag. Der kan f.eks. være situationer, hvor den ansat-
te kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller 
lignende, og derfor er ude af stand til at melde sig 
syg. Her vil pågældende også kunne have ret til er-
statningsferie fra sygdommens 6. dag. Det vil bero 
på en vurdering i det konkrete tilfælde. Det anbefa-
les, at du i sådanne tilfælde får en journaludskrift fra 
sygehus.  
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Tiltrængt vinterferie i en hektisk og sygdomsfyldt periode 

Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand 

Ferier er som regel særdeles velkomne, og det er gi-
vetvis også tilfældet for den vinterferie, der afvikles i 
den kommende uge. Dog er det denne gang også en 
ferie, der utvivlsomt har givet nogle panderynker og 
afstedkommet en del krydsede fingre pga. den høje 
smitte, som hærger på skolerne i disse uger. Hvad nu, 
hvis jeg bliver syg op til ferien eller undervejs? Disse 
spørgsmål har Claus skrevet nærmere om på side 2, 
og oplysningerne her håber jeg når ud til alle vores 
medlemmer. 

Generalforsamling 

På nyhedsbrevets forside findes indkaldelse til årets 
generalforsamling, der afvikles på Hedensted Sogne-
gaard onsdag d. 16. marts. Efter at have være nødsa-
get til at afholde nogle ret begrænsede virtuelle gene-
ralforsamlinger i såvel 2020 og 2021, glæder vi os i 
kredsstyrelsen til udsigten til, at vi nu kan afholde en 
rigtig generalforsamling. I den forbindelse vil jeg gøre 
opmærksom på, at det i år er valgår, hvilket betyder, at 
der skal vælges kredsstyrelse for den kommende 2-
årige periode. Eventuelle kandidater, der ønsker at ha-
ve et indlæg i generalforsamlingsbladet skal indsende 
det til 116@dlf.org senest d. 2/3 2022. 

Vi håber, at se mange af jer til en hyggelig aften, der 
traditionen tro også er en god lejlighed til at komme 
afsted med nogle gode kolleger og nyde lidt mad og 
drikke. 

Hedensted-aftalen 

I bør alle have haft lejlighed til at komme til orde vedrø-
rende jeres arbejdssituation og den indvirkning Heden-
sted-aftalen om arbejdstid har haft på den. Vi har sam-
men med forvaltningen gennemført fokusgruppeinter-
views med skoleledere og tillidsrepræsentanter fra 
kommunens skoler, hvor de har videreført de pointer, 
som I har givet i forbindelse med såvel den kvalitative 
undersøgelse som i forbindelse med det 
”vidensindhentningsmøde”, der skulle afvikles på alle 
skoler. Den kortfattede konklusion er, at vi kan identifi-
cere, at aftalens elementer er blevet positivt modtaget, 
og at de bidrager til at skabe bedre rammer for forbere-
delsen. Det har ikke ændret på, at der fortsat afkræves 
alt for meget undervisning af lærere og børnehaveklas-
seledere i kommunen, men den forventning havde vi 
heller ikke haft med aftaleindgåelsen, der jo desværre 
skulle være udgiftsneutral. 

Arbejdet med skoleplan, som især drejer sig om åben-
hed om prioriteringer af skolens ressourcer og lærer-
nes mulighed for at have adgang til indflydelse på disse 
prioriteringer forud for lederens beslutning, lykkedes 
ikke helt efter planen forud for planlægningen af inde-
værende skoleår. De primære årsager var coronasitua-
tionen i foråret 2021, som besværliggjorde fysiske mø-
der, samt det faktum, at aftalen først blev underskrevet, 
da skoleårets planlægning så småt var i gang.  
Begge dele tager sig anderledes ud nu, så derfor er vi 
og forvaltningen enige om, at vi kan forvente en pro-
ces, der i højere grad lever op til det aftalte i dette forår. 

Kredskontoret er ferielukket 

Skulle du få et uopsætteligt behov for at komme i kon-
takt med os undervejs i uge 7, bedes du skrive en mail 
til 116@dlf.org, hvori du beskriver årsagen til din hen-
vendelse samt det nummer, du kan træffes på. Du vil 
derefter blive kontaktet senest i løbet af den førstkom-
mende hverdag. 



 

Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

 

Telefon: 76 74 19 00 

 

E-mail: 116@dlf.org 

 

 

Telefontider: 

Mandag –torsdag  kl. 8:00—13:15 

Fredag kl. 8:00—12:00 

 

Sagsbehandler Claus Andersen træffes i 

telefontiden—eller efter aftale 

 

Hedensted 

Lærerkreds 

 

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 

Kredsstyrelsen: 
 

FORMAND 

Ole Bjerre Martinussen,  

Mail: obma@dlf.org  

 

NÆSTFORMAND 

Carsten Nielsen,  

Mail cabn@dlf.org  

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mette Damgaard Andreasen,  

Mail: mdan@dlf.org  

 

Jesper Brøchner Gravesen, 

Mail:  jegr@dlf.org  


