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Medlemsbrev 10 - juni 2020 
 

 
 
Generalforsamlingen 
Coronasituationen i Danmarks er nu så positiv, at det 
igen er muligt at forsamle sig i større grupper, hvilket 
betyder, at vi kan afholde den udsatte 
generalforsamling. Datoen er fastsat til efter 
sommerferien, tirsdag den 18. august.  

Der indkaldes igen med de vedtægtsbesluttede 
tidsfrister, en foreløbig dagsorden, mulighed for 
opstilling til kredsstyrelsen mm., dog er den skriftlige 
beretning, regnskab og budget, opstillede kandidater 
samt de vedtægtsændringer, som kredsstyrelsen 
foreslog sidst, stadig de samme. Det kan findes på 
kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk 

Den mundtlige beretning skal der også ændres på, da 
der trods alt er sket noget i den periode, hvor landet 
har været mere eller mindre nedlukket.  

Selvom mange af de, der kommer til 
generalforsamlingen, formentlig er de samme, så er 
det nødvendigt med tilmelding igen. Det sker på 
150@dlf.org eller hos din tillidsrepræsentant senest 
den 12. august.  
 
DLF-kursus for medlemmer 
Vil du og nogle af dine kolleger trække en weekend ud af kalenderen i efteråret 2020 og få ny 
indsigt og inspiration? I vil opleve spændende oplæg, få debatteret og få tid sammen med gode 
kolleger fra hele landet. 
 
Konferencerne indeholder 3 inspirerende dele med ’professionel dømmekraft’ som det 
overordnede tema. Under den paraply følger to oplæg om henholdsvis dannelse og inklusion. Der 
vil også være tid til at nyde foreningens dejlige ejendomme. 

Der kan deltage op til syv personer fra samme arbejdsplads. 

http://www.dlfkreds150.dk/
mailto:150@dlf.org
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Sommerferien 2020 
Ferien står for døren. På grund af overgangen til den nye ferielov er sommeren 2020 helt speciel. 
Du optjener mindre ferie end sædvanligt i minioptjeningsåret, der er perioden fra 1. januar 2019 
til og med 30. august 2019. Hvis du var ansat i hele minioptjeningsåret, har du optjent 16,64 
feriedage, der kan afholdes i miniferieåret fra 1. maj 2020 til og med 30. september 2020.  
 
Der bliver indfrosset 25 feriedage i perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020. Fra og 
med 1. september 2020 går vi alle over til samtidighedsferie.  
 
Skolerne i vores kreds holder sommerferielukket i 3 uger i uge 28, 29 og 30. 
  
Da du er varslet til at holde 15 dages ferie i skolens ferielukningsperiode, overføres der 1,64 
feriedage til perioden med samtidighedsferie, der indledes 1. september 2020. 
 
Ansat i en del af optjeningsåret for miniferieåret: Nogle kan få feriefondsdage som ferieforskud 
Medarbejdere, der er blevet ansat i løbet af kalenderåret 2019 kan i nogle tilfælde bruge af deres 
fondsferie til mini-ferieåret 2020. 
Du kan få feriefondsdage udbetalt som Ferieforskud 2020, hvis du har optjent mindre end 8,4 
feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 og været i arbejde i perioden 1. september 
2019 til og med 31. december 2019.  
 
Du kan tidligst søge 4 uger før din første feriedag. Du kan godt ansøge om Ferieforskud 2020, efter 
du har afholdt feriedage. Sidste ansøgningsfrist er 31. december 2020. Ansøgning indgives via en 
digital ansøgning på borger.dk. Du logger ind med NemID på borger.dk. Din arbejdsgiver vil trække 
dig i løn for ikke optjent ferie i miniferieåret. 
 
Du kan læse mere om ferieforskud her: 
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-
Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-
indekskontrakter/loenmodtagernes-feriemidler/ferieforskud-2020 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-indekskontrakter/loenmodtagernes-feriemidler/ferieforskud-2020
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-indekskontrakter/loenmodtagernes-feriemidler/ferieforskud-2020
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-indekskontrakter/loenmodtagernes-feriemidler/ferieforskud-2020
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Eksempel:  
Du blev ansat som lærer 1. august 2019. Du har optjent 2,08 feriedage med løn i kommunen. Hvis 
du skal holde 15 dages ferie, mangler du 12,92 feriedage med løn. Det betyder, at kommunen vil 
trække dig i løn for 12,92 dage i juli 2020. Du har i perioden 1. september til og med 31. december 
2019 fået indefrosset 8,32 feriedage i feriefonden. Du kan hæve de 8,32 feriedage og få dem 
udbetalt. Du afgør selv, om du ønsker at få dem udbetalt. Hvis du ikke får dem udbetalt, udbetales 
de, når du går på pension. Du bør søge rådgivning i Lærernes A-kasse i forhold til, om du har 
feriedagpenge til gode, eller om du kan få dagpenge i den periode, hvor du er pålagt ferielukning 
uden løn. 
 
 
 

Dagpenge mv. fra Lærernes A-kasse  

Hvis du i 2019 har fået ydelser fra a-kassen, kan du have ret til feriedagpenge. Det har a-kassen i givet fald sendt dig et 
brev om i slutningen af april. 
 
Du kan være i en situation, hvor du ikke selv har økonomisk dækning til hele din ferie. Her kan der i nogle tilfælde være 
mulighed for at søge om dagpenge fra Lærernes a-kasse (eller den a-kasse du er medlem af). 
 
Du skal være opmærksom på, at de dage, hvor du evt. får dagpenge, ikke er ferie. Du skal fx melde dig ledig på 
jobnet.dk. 
 
Hvis du vælger at få udbetalt ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler, har det indflydelse på retten til 
feriedagpenge og dagpenge. 
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Kontakt Lærernes a-kasse for at få mere at vide. 
 
https://laka.dk/om-os/kontakt/ 
 
Efterløn 
 

Lærernes a-kasse har ændret i deres prioritering og fordeling af arbejdsopgaver. Fra 1. juni yder de lokale a-kasse 
afdelinger ikke længere individuel rådgivning om efterløn. Rådgivning om efterløn foretages fremover af et team i 
København. Hvis du har spørgsmål om efterløn, skal der fra 1. juni 2020 ringes på a-kassens hovednummer 70 10 
0018 for individuel rådgivning om efterløn. 
 

 

 
 

 

 

 

https://laka.dk/om-os/kontakt/

