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Medlemsbrev 8 – oktober 22 
 
Kære medlem 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ny lønaftale i Brønderslev kommune 
I Brønderslev kommune har vi fra 1. august indgået en ny lønaftale ”Forhåndsaftale for lærere 
og børnehaveklasseledere”, som den hedder. Aftalen indebærer, at Brønderslevtillægget 
stiger fra 16.244 kr. til 19.422 kr. årligt. Samtidig ændrer tillægget navn, så det fremover 
kommer til at figurere på lønsedlen som Professionstillæg. Desuden er der sket en lille 
ændring i forbindelse med skiftende arbejdssteder, og så er der sket en præcisering i, hvornår 
der gives vejledertillæg.  
Ændringen træder i kraft fra 1. august, og beløbene udbetales med tilbagevirkende kraft, når 
aftalen er underskrevet og sendt til lønafdelingen. 
Hvis du er interesseret i at se aftalen, bliver den lagt på vores hjemmeside, når den er 
underskrevet af begge parter. 
 
Møde for nyansatte i Brønderslev 
14 nyansatte lærere mødte op til mødet 
for nyansatte i Brønderslev Kommune. 
Mødet holder vi hvert år sammen med 
Skolechef, Carsten Otte. For fortsat at 
understøtte en god skolestart for de 
nyansatte var det meget interessant at 
høre, hvordan de nye var kommet i gang, 
og om hvordan mentorordningerne fungerer.  
Fortællelysten var stor, og det var med stor entusiasme de omtalte 
deres kollegaer. ”Godt team, velfungerende team med meget struktur, 
gode kollegaer, vi investerer i hinanden, skønt at kende hinanden, 
mine kollegaer vil mig, kollegaer opsøger mig og spørger til, hvordan 
jeg har det, aktionslæring er godt, selvom jeg ikke selv står med 
udfordringen, co-teaching er værdifuldt, og sideoplæring er skønt”, 
og sådan fortsatte positivlisten, når det drejede sig om kollegaerne. 
Der var flere, der efterlyste TID til at tackle problemstillinger, og TID til at blive aflastet en 
gang imellem, så selvom de nyuddannede de første to år af deres virke er reduceret i timetal, 
kan det gøres endnu bedre. 
Efterfølgende blev der tid til at se på ansættelsesbreve og sammenhængen mellem 
opgaveoversigten og lønsedlen.  
De fleste nyansatte havde haft møde med deres tillidsrepræsentant, og der blev også tid til en  
snak om, hvad man kan bruge sin tillidsrepræsentant og kredsen til. 
Tak til alle der deltog og tak for jeres engagement og åbenhed.  
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Når du at afholde din ferie inden Nytår? 
4 ugers beskyttet ferie: Ifølge ferieloven og den kommunale ferieaftale har man som 
lønmodtager pligt til at afholde 4 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden 01. september i år 2021 
til 31. december i år 2022. Det har en særlig betydning for dem, der har været forhindret i at 
afholde ferie som følge af eksempelvis barselsorlov eller sygdom. 
 
Den 5. ferieuge udbetales automatisk, hvis den ikke er afholdt frem til den 31.12 i år 2021. 
Dette gælder fuldtidsansatte, der har været ansat i hele ferieafholdelsesperioden 1.september 
2021 til 31. december 2022. Deltidsansatte skal bruge en særlig tro-og-love-blanket for at få 
udbetalt 5. ferieuge. Medarbejdere med selvbetalt aldersreduktion regnes også som 
deltidsansatte.  
Den 5. ferieuge udbetales senest 31. marts 2022. Det kan aftales, at den 5. ferieuge i stedet 
overføres til følgende ferieafholdelsesperiode 1. september 2021 til 31. december 2022. 
 
Den 1.-4. ferieuge kan kun overføres til næste ferieafholdelsesperiode, hvis man er 
ferieforhindret helt frem til 31. december i år 2022. Ellers skal ferien afholdes inden 31. 
december 2022 - f.eks. ved raskmelding efter sygdom og/eller tilbagekomst efter barsel. Ved 
manglende afholdelse, uden at ferien er forhindret frem til 31. december 2022, fortabes ferien 
for medarbejderen og indbetales i stedet til feriefonden. 
Det er uden betydning, om man kunne have holdt ferien, inden feriehindringen indtrådte. 
Den 1.-4. ferieuge kan kun udbetales, såfremt feriehindringen består frem til 31.12.2023. Ellers 
skal den afholdes efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, når feriehindringen 
ophører. Hovedferien på 3 uger skal som udgangspunkt afholdes sammenhængende. 
 
Hvordan ser jeg, om jeg har restferie? 
Restferie fremgår af din lønseddel – som regel den sidste side. Hvis der i ferietimerne for 
perioden 01.09.2021 – 31.12.2022 står mere end 74 timer for fuldtidsansatte (2X ugentligt 
timetal for deltidsansatte), skal du foretage dig noget. (37 timer, hvis du ikke holder 
efterårsferie eller anden ferie frem til 31.12.2021) 
 
Kontakt gerne kredskontoret for individuel rådgivning. Du kan også tage en samtale med din 
arbejdsgiver om, hvordan evt. restferie skal håndteres. 
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