
 

 

 

• Igen i år laver vi 

vores løn-

tjekskampagne, 

hvor vi tilbyder 

medlemmer at 

få tjekket, om 

de får den kor-

rekte løn. Send 

allerede nu din 

seneste lønsed-

del til 

116@dlf.org 

• I uge 42 kan 

sagsbehandler 

Claus Andersen 

træffes på 

kredskontoret 

fra kl. 8 -12 

NYT fra Hedensted Lærerkreds 
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Turbulente tider- ekstraordinær generalforsamling - budget 23 Af Carsten Nielsen 

Side 2 

Det er ikke kun ude i den store verden, at det er tur-

bulente tider. Vores lille andedam i Hedensted Kom-

mune har også været under massiv indflydelse af 

budgetforhandlingerne. Det sparekatalog, der så 

dagens lys i den forbindelse, var decideret skræm-

mende læsning for alle ansatte på skoleområdet. Ja, 

det udløste nærmest en form for fælles depression 

på vegne af børn, kollegaer og ikke mindst en selv. 

Heldigvis besindede politikkerne sig og friholdt al-

menområdet et stykke hen ad vejen. Mon ikke de 

430 høringssvar gjorde et stort indtryk på politikerne, 

idet mange af dem indeholdt en gennemgang af de 

mange negative konsekvenser, man kunne frygte, 

besparelserne ville have, hvis de var blevet effektue-

ret.  

Det var dog ikke alle besparelser, der blev taget af 

bordet. Grønthøsteren kører stadig sin runde, og det 

er nogle af de mest udsatte børn, der kommer til at 

betale den største pris. Det gælder blandt andet den 

mindskede læseindsats, den mindskede vejledning 

og besparelserne på eleverne i specialafdelingerne. 

Vi vil i lærerkredsen følge udviklingen i vores speci-

alafdelinger tæt og have fokus på, hvilke konsekven-

ser besparelserne får for børn og personale.  

Jeg kan have mine bekymringer om holdbarheden af 
denne løsning. Man risikerer at stå i samme situati-
on næste år i oktober. Et af grebene til at undgå det-
te er, at kommunen er overgået til selvbudgettering, 
hvilket gerne skulle give et provenu næste år. Selv-
budgettering betyder kort fortalt, at kommunen selv 
kan råde over et øget overskud, men også selv hæf-
ter, hvis det går den anden vej.  Det er en frisk be-
slutning i disse usikre tider, men Hedensted har i 
årevis været på vej i den rigtige retning, og hvis den 
udvikling fortsætter, er det helt sikkert en god beslut-
ning. 

Som om ovenstående ikke skulle være nok, fik vi 

noget af et chok i kredsstyrelsen, da vores formand 

gennem de sidste 8½ år, Ole Bjerre Martinussen, 

meddelte, at han pr. 1/10 havde fået nyt job. Ole har 

fået job som konsulent i forhandlingsafdelingen hos 

DLF på Vandkunsten i København. Kredsstyrelsen 

ønsker Ole al mulig held og lykke med sit fremtidige 

virke for folkeskolens lærere. Der skal herfra lyde en 

stor tak for det kæmpe arbejde, han har ydet for 

lærerne i Hedensted og i DLF´s hovedstyrelse.   

Det har så samtidig den konsekvens, at der skal 

vælges en ny formand. Dette sker på en ekstraordi-

nær generalforsamling på Hedensted Sognegård 

onsdag d. 23/11 kl. 17. 

Jeg blev pr. 1/10 automatisk konstitueret formand 

og har efter nøje overvejelser besluttet at kandidere 

til formandsposten.  

Jesper Gravesen fra Hedensted Skole har meddelt 

sit kandidatur til næstformandsposten. 

Tilmeldingen til generalforsamlingen er åbnet, og 

skal ske på mailadressen 116@dlf.org. 

I forhold til vores vedtægter kan man kandidere helt 
frem til afholdelsen af generalforsamlingen. Dog 
skal det nævnes, at hvis man ønsker sit valgoplæg i 
generalforsamlingsbladet, skal man meddele sit 
kandidatur til lærerkredsen senest d. 11/11, da bla-
det udsendes en uge før afholdelsen.  

Ny kredsformand Af Carsten Nielsen  
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Det er med stor fornøjelse, at vi igen har mulighed for 
at invitere jer på medlemstur. Turen går til Harald-
skær ved Vejle, hvor vi har hyret Peter Viggo Jakob-
sen som oplægsholder. Peter Viggo er lektor ved 
forsvarsakademiet og er kendt fra medierne som ek-
spert på forsvaret og militære konflikter. Han er en 
dygtig formidler, der kan forklare komplicerede pro-
blemstillinger på en letforståelig måde. Han skal tale 
over det noget brede emne, verdenssituationen, men 
med fokus på krigen i Ukraine. Efter oplægget skal vi 

have noget godt at spise i restauranten. Invitationen 
udsendes i starten af uge 43, og tilmeldingen åbner 
d. 27/10. Tilmeldingen er efter først-til-
mølleprincippet, da Haraldskær ”kun” har plads til 90 
gæster. 

Medlemstur Af Carsten Nielsen 

Vi har i den seneste tid også haft besøg af alle 

vores nyuddannede i Hedensted Kommune. Det 

er en del af Hedenstedaftalen, at vi arrangerer et 

møde for dem. Det blev en indholdsrig eftermid-

dag, og jeg stod tilbage med indtryk af nogle kom-

petente unge mennesker, der brænder for lærer-

jobbet. Der var en livlig debat om opstartens glæ-

der og udfordringer.  

I sidste uge havde vi samlet alle arbejdsmiljøre-

præsentanterne til et møde. Der var fokus på den 

kemiske arbejdspladsvurdering.  

Efter efterårsferien drager alle tillidsrepræsentan-

terne på internat i Middelfart. Vi skal blandt andet 

arbejde med at læse og forstå et skolebudget, 

samt den videre implementering af Hedenstedaf-

talen. 

Jeg håber at se mange af jer til vores kommende 
arrangementer. I ønskes alle en god og velfortjent 
efterårsferie. 

Øvrige arrangementer Af Carsten Nielsen 



 

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til den kommende ferie  

Af Claus Andersen, sagsbehandler 
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Manglende ferieoptjening  
Hvis du er blevet ansat i Hedensted Kommune den 
1/10 i år (eller senere), kan du være i den situation, 
at du ikke har optjent feriedage/feriedagpenge nok 
til at kunne afholde den fulde ferie med løn i den 
kollektive ferielukning i efterårsferien. Hvis det er 
tilfældet, har du mulighed for at søge A – kassen 
om dagpenge.  
Du skal først have brugt eventuelt optjent ferie fra 
en tidligere stilling, herunder også optjente ferie-
dagpenge (hvis du har været ledig), før du kan få 
dagpenge. 
Hvis du vil søge om dagpenge, skal du melde dig 
ledig den første feriedag, efter du har brugt eventu-
elt optjent ferie. Du skal melde dig ledig på 
www.jobnet.dk  
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan holde 
ferie og skal blive i Danmark, hvis du modtager 
dagpenge. 

 
Hvis du er i tvivl, om du har optjent feriedage/
feriedagpenge nok, kan du frem til slutningen af 
uge 41 henvende dig til lærerkredsen. Du kan også 
få rådgivning i A-kassen på telefon 70 10 00 18. 
Under alle omstændigheder vil vi fra kredsens side 
råde dig til at kontakte A-kassen, hvis du har brug 
for at melde dig ledig i den kollektive ferielukning i 
uge 42. 
Du kan også få information ved at følge nedenstå-
ende link 
 
Du har feriedagpenge eller brug for dagpenge ved 
kollektiv ferielukning | Lærernes a-kasse (laka.dk) 

Syg i efterårsferien  
Hvis man bliver syg enten før (og stadig er syg, når 
ferielukningsperioden starter) eller under den kollek-
tive ferielukningsperiode i uge 42 er man berettiget 
til erstatningsferie efter nedenstående regler. 
 
Sygdom før uge 42  
Bliver du syg før uge 42, skal du melde dig syg til 
din skole.  
Du skal melde dig syg senest mandag den 17. okto-
ber før normal arbejdstids begyndelse, hvilket vil 
sige før det tidspunkt, du ifølge din mødeplan skal 
møde på arbejde. 
Kan du ikke få fat i skolen, vil vi opfordre til, at du 
mailer til skolen og kontakter lønkontoret på telefon 
79 75 00 00 eller på mail lon@hedensted.dk  
Er du sygemeldt på dette tidspunkt og en del af peri-
oden med kollektiv ferielukning, har du krav på er-
statningsferie. Du skal melde dig rask, når 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  
 
Sygdom når ferieperioden er begyndt.  
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. Da der kun er 5 feriedage i efterårsferi-
en, vil det ikke være muligt at få erstatningsferie for 
uge 42. Det kan dog få betydning i de kommende 4 
ferieuger (7 og 28, 29 og 30 i 2022), hvor man så 
hurtigere vil være berettiget til erstatningsferie, hvis 
nogle af de fem karensdage er afviklet. Skulle du  

 
blive syg i uge 42, vil det derfor stadig være vigtigt at 
sygemelde sig til arbejdsgiver 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 00 00 eller på mail 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 an-
satte 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 
erstatningsferie 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 
sygehuset.  
Når ferien er slut, skal du med din skoleleder finde 
ud af, om du er berettiget til evt. erstatningsferie. Du 
kan rådføre dig med lærerkredsen, før du taler med 
din skoleleder. 

http://www.jobnet.dk
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
mailto:lon@hedensted.dk
mailto:lon@hedensted.dk
mailto:lon@hedensted.dk
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Husk løntjekket!! 
 
I kan stadig nå at benytte jer af muligheden for at ind-
sende lønsedlen fra september måned til 116@dlf.org, 
hvis man vil have løn, ferieregnskab, pensionsindbeta-
ling, mm tjekket af kredsens sagsbehandler.  
 
 

 
 
Hvis I har nogle konkrete spørgsmål vedrørende jeres  
lønseddel, er I meget velkomne til stille dem i mailen. 
De vil så blive en del af den tilbagemelding, I efterføl-
gende modtager fra kredsen. 

mailto:116@dlf.org


Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

 

Telefon: 76 74 19 00 

 

E-mail: 116@dlf.org 

 

 

Redaktør af nyhedsbrevet: 

Birgitte Vind  

Hedensted 

Lærerkreds 

 

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 

Kredsstyrelsen: 
 

KONSTITUERET FORMAND 

Carsten Nielsen,  

Mail: cabn@dlf.org  

 

NÆSTFORMAND 

 

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mette Damgaard Andreasen,  

Mail: mdan@dlf.org  

 

Ulrik Mikkelsen Hansen, 

Mail:  ulmh@dlf.org  


