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Ferie 
Snart kan vi se til enden af endnu et travlt skoleår, og en lang og velfortjent sommerferie venter 
forude. For lærerne i overbygningen er prøverne vel overstået, og med dimissionsfesten er der sagt 
farvel til endnu et kuld flyvefærdige unger, som er klar til at flyve videre ud på livets farefulde færd. 
For andre sker der ikke de store ændringer, men uanset hvilken af situationerne, du står i, så er 
planlægningen af det kommende skoleår for længst gået i gang, så alt kan være klappet og klart til 
endnu et nyt skoleår.  
 
På kredsen er vi også så småt ved at afslutte efter et turbulent skoleår, hvor kredsstyrelsesarbejdet 
har været præget af uforudsigelighed – især OK 18 har ligget som en tung dyne henover hele året. 
Skoleåret var knap startet, før den kommunale valgkamp blev skudt i gang med alt, hvad dertil hø-
rer af møder. Knap var den overstået før forberedelserne til generalforsamlingen startede, og hele 
foråret har været præget af, at der har været to nye ansigter på centrale poster, de to fællestillids-
repræsentanter, som har færdiggjort deres arbejde på skolen, samtidig med lønaftaler for PPR, ny 
FGU-reform og det øvrige arbejde i kommunerne. 
 
Selv om jeg mente, jeg var ret hærdet fra OK 13, så har OK 18 uden sidestykke været det værste og 
mest kaotiske forløb, jeg har været vidne til. Kunne jeg ikke navigere i kaos inden, så har jeg i hvert 
fald fået det lært nu. Jeg vil gerne takke vores tillidsrepræsentanter for det arbejde, de har gjort 
ude på skolerne i forbindelse med hele forløbet, og samtidig rette en hjertelig tak til de medlem-
mer, der fortrøstningsfuldt mødte op til de demonstrationer, der blev holdt såvel i Aalborg, som i 
vores kommuner. 
 
Til allersidst vil jeg gerne takke Lars Andreasen og Charlotte Bogø for den tid de har været tillidsre-
præsentanter på henholdsvis Dronninglund Skole og Skovsgård-Tranum Skole – tak for indsatsen i 
de sidste to år. Heldigvis er det samtidig et goddag og velkommen til kredsstyrelsesarbejdet, som 
jeg, sammen med jer, glæder mig til at tage fat på efter ferien.  
 
 
 
 



 

 

  
 
Syg i ferien 
Tidligere var det sådan, at sygdom i løbet af ferien ikke gav 
adgang til erstatningsferie, hvis sygdom indtraf efter, at ferien 
var begyndt. Det er ændret med en ændring af ferieloven, 
hvor alle har ret til minimum 4 ugers ferie. 
 
De første 5 sygedage giver ikke adgang til erstatningsferie. Der 
er således først erstatning fra sygedag nummer 6 for medar-
bejdere, der har optjent 25 feriedage. Hvis man har været 
ansat et helt kalenderår, har man fra 1. maj året efter optjent 
25 feriedage. Medarbejdere, der har optjent mindre end 25 
feriedage, har ret til erstatningsferie efter et forholdsvis lavere antal sygedage. Man har ret til er-
statningsferie efter, at man har været syg 1/5 af sin ferie. Kontakt kredskontoret, hvis der er uklar-
heder om erstatningsferien. 
 
Man skal kontakte sin arbejdsgiver på første sygedag i ferien på samme måde, som man plejer, 
også selvom man eks. først har ret til erstatningsferie fra sjette dag. Hvis man er for sent med sy-
gemeldingen, vil man først have ret til erstatningsferie 5 dage efter, man har sygemeldt sig (ved 25 
feriedage). Der kan dog være tilfælde, hvor den ansatte åbenlyst ikke kan være i stand til at melde 
sig syg, f.eks. ulykke, svær tilskadekomst eller lignende. I sådanne tilfælde vil det bero på et konkret 
skøn, hvorvidt man er berettiget til erstatningsferie fra sjette dag eller ej.  
 
Hvis der ikke er nogen på skolens kontor/arbejdspladsen på det tidspunkt, hvor man sygemelder 
sig - f.eks. i den kollektive ferie - modtages sygemeldingen af Løn & Personale på rådhuset. Kredsen 
anbefaler, at man supplerer en telefonisk sygemelding med en mail til Løn og Personale, som sen-
des cc: skolens leder, så det efterfølgende kan dokumenteres, at sygemeldingen er foretaget retti-
digt. 
 
Man skal kunne dokumentere sin sygdom overfor arbejdsgiver. Gyldig dokumentation kan være 
lægeerklæring, frihåndsattest eller et journaludskrift fra behandlende læge/sygehus. Eventuel be-
taling af lægeerklæring er i denne situation for egen regning. Såfremt sygemeldingen sker inden 
eller senest samtidig med den kollektive feries begyndelse, er der ret til at få suspenderet hele fe-
rien uden ovennævnte fradrag og afholde den på et andet tidspunkt. 
 
 



 

 

Vi passer godt på dine data 

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft. Den ligner meget den hidtidige 
persondatalov, som beskytter borgere mod at få sine persondata registreret og behandlet. Der er 
imidlertid øgede kontrolforanstaltninger på området samt væsentligt højere bøde ved eventuelle 
overtrædelser. 
 

Midtvendsyssel Lærerkreds er nødt til at behandle medlemmers persondata ved indmeldelse, ved 
medlemsadministration, ved rådgivning og sagsbehandling. Dette kræver en særlig begrundelse, 
hvilket som udgangspunkt altid er opfyldt, når og hvis du henvender dig til kredsen. En del af de 
persondata, vi behandler er personfølsomme. Det kan f.eks. være oplysninger om helbredsforhold i 
forbindelse med sygesager, som kredsen har været inddraget i. Disse skal behandles særligt var-
somt. 
 

Dine data er sikre hos os. Alle fysiske dokumenter, der indeholder persondata er forsvarligt låst 
inde, når de ikke er i brug. Desuden er alle elektroniske data placeret på sikre servere i DLF’s sekre-
tariat i København, og mail indeholdende personfølsomme data sendes altid med sikker post i 
krypterede mails. Der udveksles kun data med dem, du på forhånd har givet samtykke til, at vi må 
udveksle data med. 
 

Kredsen har rådgivningsansvar for skader, der kan medføre et økonomisk tab for vores medlemmer. 
For at kunne stille den nødvendige dokumentation, er vi nødsaget til at opbevare data i op til 10 år 
for sager, der kan medføre rådgivningsansvar. Først efter 10 år er ansvaret forældet, og vi kan slette 
dem. Kredsen har udarbejdet en slettepolitik, hvorefter data slettes så hurtigt som muligt men op 
til 10 år efter sagens afslutning. Det er systematiseret, hvornår de enkelte sager skal slettes. Ved 
sletning fjernes såvel de fysiske som de elektroniske data. 
   
Følg os på Facebook under navnet Midtvendsyssel Lærerkreds – Kreds 150 
 

 

Kredsstyrelsen ønsker alle en god sommer-
ferie 

Kontorets åbningstider i skolens sommerferie 
Uge 27 og 32 kl. 9-12, telefon ma-tor 9-15, fre 9-
12 
Uge 28—31: Kontoret er lukket 

Post, telefonsvarer, mail bliver dagligt gennemgået. Har du et uopsætteligt 
spørgsmål, kan du sende en mail til 150@dlf.org eller indtal en besked på 

98801933. 


