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Kære medlem  
 

Foråret er lige om hjørnet, i hvert fald hvis vi kigger i kalenderen. Meteorologerne har lovet bedre 

vejr lige om lidt – det satser vi på, så vi kan få en smuk påskeferie  

Igennem de sidste 2 år, har der ikke været et eneste nyhedsbrev uden en Coronaopdatering. Ikke 

denne gang – den er der heldigvis kommet nogenlunde styr på. Til gengæld har vi fået et nyt og nok 

endnu mere uventet problem end Corona var. Nemlig at vi skal modtage et antal ukrainske flygt-

ninge, der er flygtet fra de forfærdelige handlinger i Ukraine. Endnu ved ingen ret meget, måske 

kommer der ikke så mange, måske er det stilhed før storm, vi ved det ikke. Vi kan blot forberede os 

så godt som muligt. Det er både vi og sikkert også I ude på skolerne godt i gang med. Vi har gen-

nem to år i særklasse vist, at sammen kan vi løfte meget mere, og det kommer vi nok til at fortsætte 

med – at løfte i flok for andre. 

Ferie 

Greve kommunes skoler holder kollektiv ferielukket de 3 dage før påske. Langt de fleste af jer, har 

opsparet ret til betaling under ferien. 

Nogle af jer har ikke sparet nok ferie op – typisk hvis I er blevet ansat fra februar 2022 eller senere. 

Hvis det er tilfældet, kan I tjekke følgende: 

1. har i sparet ferie op fra tidligere arbejdsgiver – tjek borger.dk feriepenge info 

2. har ret til feriedagpenge – hvis I er medlem af A-kassen 

3. har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen 

4. har ret til udbetaling af manglende optjente feriedage, når de efterfølgende optjenes 

5. kan træffe aftale med arbejdsgiver om forskudsferie med efterfølgende modregning i optje-

ning af betalt ferie. 

Du er velkommen til at kontakte os i Greve Lærerforening eller din A-kasse. Hvis du har ret til 

ydelser fra din A-kasse, er det vigtigt du kontakter dem inden din først feriedag. Læs mere på  

Du har feriedagpenge eller brug for dagpenge ved kollektiv ferielukning | Lærernes a-kasse 

(laka.dk) 

Hvis du bliver syg inden ferien begynder, skal du melde dig syg INDEN normal arbejdstids begyn-

delse mandag morgen. Hvis du bliver syg, kan du have ret til erstatningsferie eller udbetaling af din 

ferie. Hvis du vil vide mere om erstatningsferie, kan du læse mere på vores hjemmeside. 

Hvis du bliver rask i din ferie, skal du raskmelde dig som normalt, og afholde den resterende del af 

din ferie. 

 

 

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


 

 

Kredsinformation Greve Lærerforening 

 April 2022 
 

Greve Lærerforening / Lykkevej 3 B / 2670 Greve / 4340 4478 

www.grevelaererforening.dk / 043@dlf.org 

Ukraine 

Der er ikke så meget at sige om Corona mere, desværre kommer situationen i Ukraine nok til at tage 

over en tid. Vi er, som altid i tæt kontakt med forvaltningen om dette. I dette øjeblik, er der ikke så 

meget at fortælle, da alt endnu er ret uvist. Hvor mange der kommer, i hvilken tilstand personerne 

er, hvor de skal bo osv. Det er masser af kræfter i gang med at forberede forskellige scenarier. 

Kommunen har nedsat en taskforce, som under Corona, hvor man hele tiden holde øje med nyt. I vil 

selvfølgelig også blive orienteret, når vi har noget at orientere om. Både her i nyhedsbreve og via 

jeres tillidsrepræsentanter. 

 

Generalforsamling 

Vi har afholdt en vellykket generalforsamling. Tak til alle jer, der dukkede op og deltog så aktivt. Der var en 

livlig debat om mange vigtige emner. Hvis I er interesserede, kan I læse referatet. Det ligger på vores hjem-

meside. 

Kredsstyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende konstitueret sig: 

Formand: Tina Beck-Nilsson 

Næstformand: Christian Bladt Nielsen 

Kasserer: Joan Krogh 

Kredsstyrelsesmedlem: Enes Kücükavci 

1. suppleant: Kasper Larsen 

2. suppleant Louise Andersen-Hald 

 

  

Nyd jeres velfortjente ferie. 

Tina Beck-Nilsson 

Formand  

Hvordan får I fat i os i påskeferien 
 

Hvis I har brug for akut hjælp i påskeferien, så skriv på 043@dlf.org, 

Redegør kort for problematikken. 

Så kontakter vi jer hurtigst muligt. 
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