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Medlemsbrev 9 - juni 2021 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 

 
Sommerferie og genstart 
Snart kan vi se til enden af et ret usædvanligt skoleår, der har været præget af uforudsigelighed og 
frem for alt omstillingsparathed. Herfra skal lyde en enorm stor tak for den indsats, I alle har ydet i 
dette skoleår. Forude venter en lang og velfortjent sommerferie, som også for de fleste vil være 
præget af Corona. Endnu et kuld flyvefærdige unger har forladt skolen og 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 temmelig afvekslende skoleår, hvor 
kredsstyrelsesarbejdet også har været præget af uforudsigelighed – forhandling af A20 i to 
kommuner, hvor muligheden for det fysiske møde har vanskeliggjort arbejdet og helt umuliggjort, 
at vi kunne komme rundt på skolerne til faglig klub møder. Fremlæggelsen af A20 blev afholdt 
virtuelt for dem, der havde lyst til det, og med de netop udleverede opgaveoversigter er optakten 
til det nye skoleår på plads. 
 
Allerede inden sommerferien er begyndt, ser vi ind i et kommende skoleår, der på mange måder 
skal genstartes. I mere end et år har skoler, PPR og UU været under konstant forandring med op- 
og nedlukninger, hjemmearbejde og ændringer i måden vi er sammen på såvel privat som 
kollegialt. Mange har arbejdet hjemmefra i lange perioder, mens andre har været fysisk til stede 
det meste af tiden. Uanset forholdene har de kollegiale arbejdsfællesskaber været udfordret, og 
de er det til stadighed mange steder. Der har meget længe været distance mellem kolleger i det 
store fællesskab, så der kan være et efterslæb og et behov for at genstarte det kollegiale 
fællesskab på arbejdspladserne. Det kræver en særlig opmærksomhed, hvis det skal lykkes, og det 
skal det, fordi et godt arbejdsfællesskab er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø.  
 
 

 
Frihedsgrader for skolerne 

mailto:150@dlf.org


   
  

GRØNNEGADE 52 · BRØNDERSLEV · 98 80 19 33 · 150@DLF.ORG · KREDS 150 · DANMARKS LÆRERFORENING 

 

Med aftalen om flere frihedsgrader med henblik på at understøtte et fagligt løft, har Regeringen 
afsat 295 mio. kr. Pengene skal ses som et supplement til de 600 mio. kr., der tidligere blev 
bevilget til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen. 
 
Aftalen betyder, at skolerne får mulighed for i højere grad at konvertere al den understøttende 
undervisning til tolærerordninger og dermed afkorte skoledagens længde. I denne uge er 
bekendtgørelsen kommet, og den slår fast, at vekslingen af den understøttende undervisning skal 
bruges til at prioritere andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i 
undervisningen, hvilket betyder, at de frigivne personaleressourcer bliver på skolen og bruges i 
undervisningen. De vil således ikke kunne overføres til et eventuelt fritidstilbud og medgå til 
finansiering af den øgede åbningstid. 
Selvom aftalen er kommet i 11. time i forhold til planlægningen af det kommende skoleår, er man 
på nogle skoler lykkes med at bringe den i spil. Det har helt sikkert været et puslespil, der skulle gå 
op, for med en kortere skoledag har man også været afhængig af, at busafgangene kunne 
tilpasses. 
 
Frihedsgraderne giver også mulighed for, at man kan droppe elevplanerne. Her har vi kendskab til, 
at man på flere skoler er i gang med at kigge på, om man i stedet skulle bruge tiden på løbende at 
give eleverne feedback. 
Vi håber på, at man vil benytte sig af mulighederne på skolerne, så vi på den måde kan gøre os 
nogle erfaringer med, hvordan vi fremover laver den bedst mulige skole. 
 
 

 
Sygdom før og under ferien - erstatningsferie 
I såvel Brønderslev som Jammerbugt kommune ligger den kollektive ferielukning i ugerne 28-30, 
uge 42 og uge 8. Det er disse uger, der kan erstattes. 
 
Syg inden ferien:  
Såfremt sygemeldingen sker inden eller senest samtidig med den kollektive feries begyndelse, er 
der ret til at få suspenderet hele ferien uden ovennævnte fradrag og afholde den på et andet 
tidspunkt. 
 
Du har ikke pligt til at begynde din ferie, da sygdom inden din ferie er en feriehindring. Så skal du 
afholde din ferie på et andet tidspunkt.  
 
Hvad skal du gøre?  
Du skal kontakte din arbejdsgiver på din første sygedag, som du ellers ville gøre i forbindelse med 
sygdom. Hvis du bliver rask, inden din ferie er udløbet, så skal du huske at melde dig rask og 
afholde den resterende del af din planlagte ferie. Den udskudte ferie har du ikke ret til at afholde i 
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forlængelse af din raskmelding. Hvis det skal lade sig gøre, så er det noget din arbejdsgiver skal 
godkende. 
 
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 
sygemeldingen, 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 
rettidigt. 
 
Du kan dog også vælge at afholde din ferie alligevel, hvis du eksempelvis har booket en ferie og 
vælger at tage af sted, selvom du er syg. Så behøver du selvfølgelig ikke at kontakte din 
arbejdsgiver. 
 
Syg i ferien 
Alle borgere i EU har ret og pligt til at holde minimum 4 ugers ferie. 
De første 5 sygedage giver ikke adgang til erstatningsferie. Der er således først erstatning fra 
sygedag nummer 6 for medarbejdere, der har været ansat i hele ferieåret. Medarbejdere, der ikke 
har været ansat hele ferieåret, har ret til erstatningsferie efter et forholdsvis lavere antal 
sygedage. Man har ret til erstatningsferie efter, at man har været syg 1/5 af sin ferie. Kontakt 
kredskontoret, hvis der er uklarheder om erstatningsferien. 
 
Hvad skal du gøre?  
 
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 
sygemeldingen, 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 
rettidigt. 
 

mailto:150@dlf.org


   
  

GRØNNEGADE 52 · BRØNDERSLEV · 98 80 19 33 · 150@DLF.ORG · KREDS 150 · DANMARKS LÆRERFORENING 

 

Man skal kunne dokumentere sin sygdom overfor arbejdsgiver. Gyldig dokumentation kan være 
lægeerklæring, frihåndsattest eller et journaludskrift fra behandlende læge/sygehus. Eventuel 
betaling af lægeerklæring er i denne situation for egen regning.  
 
God sommerferie 
Som du kan se på nedenstående opslag, holder vi ferielukket, men du har altid mulighed for at 
komme i kontakt med os.  
 
Til sidst ønsker kredskontoret alle en rigtig god og varm sommerferie  
 
 

Kredsstyrelsen ønsker alle en god sommerferie 

Kontoret er lukket i uge 28, 29 og 30 
I uge 27 er der åbent for telefonisk henvendelse 
og aftalte møder 

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. 

mailto:150@dlf.org

