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Nu er det sommer og ferie 
- Og den er velfortjent. 

 
Året har været begivenhedsrigt på mange måder. Vi fik forhandlet en ny aftale på plads. Den skal 
vi alle arbejde under og med i det kommende skoleår. Det giver helt sikkert et par rettelser og 
præciseringer. 
Vi er flyttet ind i vores nye kredskontor, det er færdig indvendigt, men der mangler stadig lidt 
udenfor. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen på Lykkevej 3 b. Vi holder housewarming ons-
dag den 4. september. Mere om det efter ferien, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. 
 

Kollektiv ferielukket 
Hvis du er nyuddannet eller har skiftet arbejdsplads, skal du sikre dig, at du har optjent feriepenge. 
Som nyuddannet skal du holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge 
nok. Hvis du skifter arbejdsplads, kan du risikere, at du kollektivt skal afholde mere ferie end 5 
uger, da ferierne er placeret forskelligt fra kommune til kommune. 
Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, til gengæld har du mulighed for 
at søge dagpenge. Du kan læse mere på vores hjemmeside 
 
http://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2019/juli/kollektiv-ferielukning 
 

Syge- og raskmeldinger i ferien 
Hvis du bliver syg i din ferie, skal du melde dig syg som du plejer til din arbejdsgiver. 

 
Hvis du er syg når ferien starter 
Hvis du er syg på den 1. feriedag (eller hvis du har været syg op til ferien og fortsat er syg på den 1. ferie-

dag) vil ferien blive suspenderet, og du skal holde den på et senere tidspunkt. Hvis du ikke er rask-
meldt, inden hovedferieperioden udløber den 30. september, kan du få ferien udbetalt. 
 
Du kan læse meget mere på vores hjemmeside 

 
http://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2019/juli/hvis-du-bliver-syg-i-loebet-af-ferien 

 

Sommerferie på kredskontoret 
Kredskontoret på Lykkevej 3b i Greve er lukket fra den 4. juli til den 4. august. Vi er tilbage igen 
den 5. august. 
HVIS du har brug for vores hjælp i ferien, så skriv til 043@dlf.org. Vi tjekker mailen dagligt og ven-
der tilbage hurtigst muligt indenfor et døgn. 
 

Lønstigninger pr. 1. april 2019 
Som vi tidligere har orienteret om, så har der været forsinkelser på de lønstigninger vi skulle have 
haft den 1. april 2019. Det skyldtes nogle tekniske forhindringer og manglende centrale underskrif-
ter. Det skulle være rettet nu. Nogle af jer har måske allerede fået lønstigningen udbetalt med til-
bagevirkende kraft til 1. april, andre skulle gerne få det senest med næste lønseddel.  

http://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2019/juli/kollektiv-ferielukning
http://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2019/juli/hvis-du-bliver-syg-i-loebet-af-ferien
mailto:043@dlf.org
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Det fleste af os får kun en procentvis lønstigning, men for følgende grupper er der forhandlet ge-
nerelle lønforbedringer: 

• Børnehaveklasseledere med mere end 12 års erfaring. 

• Skolekonsulenter med mere end 4 års anciennitet 

• UU-vejledere 

• PB-er i ernæring og sundhed med mere end 4 års anciennitet 
 
Hvis du ved næste lønudbetaling stadig er i tvivl om du har fået lønforbedringerne, så kontakt din 
TR eller send din lønseddel til kredsen, så bliver den tjekket. 
 
Rigtig god sommer til jer alle  
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