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Medlemsbrev 21 – december 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kære medlemmer 
Juleferie 
Et usædvanligt år nærmer sig sin afslutning, og sikke et år vi kan se tilbage på.  
2020 blev det år, vi helt sikkert helst vil glemme hurtigst muligt, men som allerede har skrevet sig ind i 
historiebøgerne, endnu inden det er slut.  
Corona har sat sit præg på hele samfundet - nedlukninger, genåbninger, værnemidler og rengøring – og 
ikke mindst omstillingsparate medlemmer har været en del af dagligdagen.  
Fjernundervisning og nødundervisning er to af de nye ord, der allerede nu har givet jer erfaringer på både 
godt og ondt. Mere fokus på kerneopgaven kombineret med færre elever på holdene tiltalte mange af jer, 
ligesom forårets udeundervisning blev taget imod med rosende ord fra både elever og forældre, men 
efterhånden som efterårets regn og kulde indtog landet, forsvandt også glæden ved det.  
Bedst som vi gik og glædede os over juleferiens komme, måtte I i al hast endnu engang ændre 
undervisningen, så fredagens julehygge nu bliver virtuel for de ældste elever. Hvor længe de seneste 
restriktioner rækker ind i det nye år, vil juleferiens smittetal vise. 
Selvom julen i år for manges vedkommende bliver en anderledes jul, end det plejer, håber vi, I alle får en 
rigtig god jul og et godt nytår.  
 
Kredskontoret holder julelukket fra den 22. december til den 3. januar – begge dage inklusive.  
Har du uopsættelige spørgsmål, kan du sende en mail til 150@dlf.org eller indtale en besked på  
tlf. 98 80 19 33 
 
 

 
 
Skolepolitik 
Coronaerfaringer er samlet ind og forudsigeligt nok viste disse, at lærerne er omstillingsparate og vigtige 
for elevernes sociale og faglige udvikling. Lærerne oplevede generelt at have et større didaktisk råderum, at 
udeundervisning kunne noget, at der opstod færre konflikter og at de kortere skoledage og færre elever til 
hver lærer løftede det faglige niveau og trivslen blandt eleverne.  
Coronaskolen er dog ikke Danmarks Lærerforening og dermed lærernes billede af en idealskole; meget 
lader sig ikke gøre og især indskrænkningen af mulighederne for de praktisk-musiske fag har været en 
udfordring ligesom ensomme og sårbare elever altid må have vores opmærksomhed. 
Netop nu synes mange politikere at have fået øje på, at skolerne har brug for en øget frihed. Der er fokus 
på elevernes manglede resultater af folkeskolereformens hensigter. Flere og flere forsknings- og 
evalueringsrapporter af folkeskolereformen viser, at effekten af den understøttende undervisning 
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udebliver, og at hverken trivslen eller fagligheden stiger - senest med rapporten fra Timss om 
målsætningen om større progression i matematik. Der er brug for en ny retning. Desværre går det ikke så 
hurtigt, som vi kunne ønske os. Det øgede fokus på folkeskolereformens manglende resultater har dog 
betydet, at to kommuner; Esbjerg og Holbæk har fået lov til at køre frikommuneforsøg i næste skoleår, hvor 
de bl.a. kan afvige fra minimumstimetal, elevplaner, klasselofter og nationale test. 
 
Dansk som andetsprog til nyankomne elever i folkeskolen 
Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har konstateret, at der i kommunerne er udfordringer med 
overholdelse af reglerne om undervisning i dansk som andetsprog for nyankomne elever. Derfor har de i 
november udsendt et hyrdebrev til alle kommunalbestyrelser, hvori reglerne er præciseret. 
Overordnet handler brevet om at kommunalbestyrelserne har pligt til at sikre, at der i fornødent omfang 
gives undervisning i dansk som andetsprog. Skolens leder skal, ved optagelsen, beslutte om en to sproget 
elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan elever skal undervises i dansk som andetsprog. 
Denne beslutning skal foretages på baggrund af en konkret og individuel vurdering af om den enkelte elev 
skal tilbydes basisundervisning eller supplerende undervisning. I denne vurdering inddrager skolelederen 
fornøden sagkyndig bistand fra fagpersoner, som har særlige kompetencer til at vurdere den enkelte elevs 
sproglige behov. 
Hyrdebrevet kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside.  
 
 

 
 
Ændring af beskæftigelsesgrad kan have betydning for lønnen i ferien? 
På grund af de nye ferieregler fra 1. september 2020 bliver ferie med løn optjent og afholdt på en ny måde.  
 
Efter de nye bestemmelser i ferieloven og ferieaftalen for kommunalt ansatte skal lønudbetalingen følge 
den løn man fik, da ferien blev optjent. Man har ret til den fast påtegnelige løn på ferietidspunktet men 
reguleret i forhold til beskæftigelsesgraden under optjeningen af den pågældende ferie. 
 
Hvis man således går ned i tid, vil man få en forholdsmæssig højere udbetaling under ferieafholdelsen 
svarende til den beskæftigelsesgrad man havde i de måneder, hvor man optjente ferien (2,08 dage pr. 
måned). Omvendt hvis man går op i tid kan man opleve en forholdsmæssig lavere betaling, når løn under 
ferien skal udbetales.  
 
Det kan være kompliceret at gennemskue, da en uges ferieafholdelse kan bestå af feriedage, der er optjent 
på begge sider af den ændrede beskæftigelsesgrad.  
Efterårsferien kan eksempelvis være sammensat af ferie optjent i juli, august og september. Ferie optjent i 
f.eks. juli måned kan være på den ’gamle’ beskæftigelsesgrad, men ferie optjent i august og september er 
på den ’nye’ beskæftigelsesgrad. I andre tilfælde kan den optjente ferie strække sig længere tilbage i tid, 
hvis man har meget på feriesaldoen. Rækkefølgen på feriens afholdelse, vil altid være sådan, at den først 
optjente ferie også afvikles først. 
 
Det samme gør sig gældende, hvad angør 6. ferieuge. For 6. ferieuge føres et særskilt regnskab, når den 
afholdes i det relevant afholdelsesår. Overført 6. ferieuge konverteres derimod til alm. ferie, som 
arbejdsgiver kan varsle til afholdelse med en måneds varsel. 
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Kontakt gerne kredsen hvis du har mistanke om, at der er fejl i din løn under ferie. Vi vil dog anbefale, at du 
først beder arbejdspladsen gøre rede for sammensætning af lønnen under ferie. 
 
 

Kredsstyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2020 
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