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 Har du ret til ferie
med løn?
Se s. 3.
 Få styr på hvordan
du skal forholde dig,
hvis du bliver syg før
eller under ferien.
Se s. 2.
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Sommerferien står for døren og vi kan igen - se tilbage på et år, hvor der har
været fuld fart på.
Det gælder, uanset om man arbejder på
skole, i PPR, UU eller andre af de steder,
hvor vores medlemmer har deres daglige
gang. Og det gælder såmænd også her
på kredskontoret, hvor vi bl.a. har brugt
en del ressourcer på forhandlingsforløbet
om arbejdstid samt en hel del personsager.

fortsat vores Fælles Forståelse som gælder og som skolelederne er forpligtede
på at følge.
Det kommende skoleår skal de større
frihedsgrader for lærerne i forhold til fælles mål også slå igennem på skolerne. Vi
har bedt TR på skolerne engagere sig i
dette, men vil også opfordre alle jer andre til at medvirke med at sikre, at de nye
politiske intentioner også slår igennem.

Lærerkommissionen, der blev nedsat
For første gang i umindelige tider hav- efter OK18 kommer med sine anbefalinde vi en større prikkerunde, som involve- ger d. 16/12, hvorefter der skal påbegynrede en hel del skoler og endte med, at
des forhandlinger om arbejdstid.
10 kolleger blev kaldt til samtaler, hvor de Jeg skal primo september mødes med
fik beskeden, at der er af økonomiske
kommissionsformanden, Per B. Christenårsager ikke var plads til dem længere.
sen for at give mine input.
For de berørte er den besked naturligvis Mit budskab til ham vil bl.a. være, at vi
dybt frustrerende uanset processen, men har brug for en mere bindende ramme fra
det er dog min holdning, at det har været centralt hold for at få de sidste kommufor tilfældigt, hvordan det er grebet an,
ner, herunder Hedensted, med.
hvilket kalder på en større ensartethed
Til oktober er der kongres i Danmarks
kommunalt.
Lærerforening, hvor der bl.a. skal vælges
En del steder har man klaret nedgangen i
formand og næstformand for de komstillinger med naturlig afgang, og har dermende 4 år. Anders Bondo er pt. eneste
for ikke skullet varsle afskedigelser, men
kandidat til formandsposten, mens der
det ændrer jo ikke på, at der efter ferien
bliver kampvalg om næstformandspobliver færre hænder til opgaverne.
sten, da Morten Refskov (Ballerup) har
Årsagen til stillingsnedgangen har overmeldt sig som udfordrer til den siddende
ordnet været det faldende børnetal, men
næstformand, Dorte Lange. Fra Hedenden generelle økonomi på skoleområdet
sted Lærerkreds hilser vi det velkomhar også spillet ind.
ment, at der er flere kandidater til de poliEn del af de berørte lærere er siden hen
tiske topposter i foreningen og vores deblevet tilbudt job andetsteds i kommunen
legerede vil i samarbejde med kredsstyvia jobbanken, mens andre allerede har
relsen bruge den kommende tid til at
fundet job i andre kommuner.
overveje, hvem vi skal give vores støtte.
Vi kom som bekendt ikke i mål med en
Sidst på året er der hovedstyrelsesvalg i
aftale om arbejdstid, da det mulige ganforeningen. Det overvejes i flere af de
ske enkelt ville have efterladt os med
østjyske kredse, om vi i fællesskab kan
Danmarks dårligste aftale. Vi har dog
finde en kandidat, som kan sikre os en
aftalt et nyt forhandlingsforløb med påberepræsentation i hovedstyrelsen, der har
gyndelse allerede først i det nye skoleår,
øje for situationen i det østjyske udenom
så vi denne gang ikke bliver så presset af
Aarhus (der pt. har 3 i Hovedstyrelsen).
tidsperspektivet, som tilfældet var i dette
Mere herom følger...
forår. Indtil andet sker, så er det altså
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Syg i sommerferien Af konsulent Jann Besenbacher
Den kollektive ferielukningsperiode for sko- Kan du ikke få fat i skolen, vil vi opfordre til,
lerne i Hedensted Kommune er uge 28 – 29 at du mailer til skolen og kontakter lønkon– 30.
toret på telefon 79 75 00 00 eller mail
lon@hedensted.dk.
Sygdom før uge 28.
Bliver du syg før uge 28, skal du melde dig
syg til din skole.
Du skal melde dig syg senest mandag den
8. juli før normal arbejdstids begyndelse,
hvilket vil sige før kl. 08.00,
Er du sygemeldt på dette tidspunkt og en
del af perioden med kollektiv ferielukning,
har du krav på erstatningsferie.
Du skal melde dig rask, når du kan genoptage din ferie på almindelige vilkår.

For at få ret til erstatningsferie skal du kunne dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der
fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag.
Du skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.
Der kan dog forekomme helt særlige omstændigheder, som gør, at du ikke er i
stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens første dag.

Du kan melde dig rask ved at sende en mail
til din skole eller til kommunens lønafdeling Der kan f.eks. være situationer, hvor den
ansatte kommer ud for en ulykke, svær tillon@hedensted.dk
skadekomst eller lignende, og derfor er ude
af stand til at melde sig syg.
Sygdom når ferieperioden er begyndt.
Her vil pågældende også kunne have ret til
erstatningsferie fra sygdommens 6. dag.
Ifølge regler fra EU har man også krav på
erstatningsferie, hvis man bliver syg i den
Det vil bero på en vurdering i det konkrete
kollektive ferielukningsperiode, og varighe- tilfælde.
den af sygemeldingen er over 5 dage.
Det anbefales du i sådanne tilfælde får en
journaludskrift fra sygehus.
Hvis du skulle blive syg og ønsker at gøre
brug af din ret til eventuel erstatningsferie, Når ferien er slut skal du med din skoleleskal du meddele sygdommen til arbejdsgi- der finde ud af, om du er berettiget til evt.
veren efter de regler, som i øvrigt gælder
erstatningsferie.
for sygemelding.
Det betyder, at du skal give arbejdsgiveren
besked om sygdommen, også selvom du
opholder dig i udlandet.
Kommer meddelelsen f.eks. først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde
ved 8. sygedag, da de 5 førtse sygedage er
karensdage.

Du kan rådføre dig med Lærerkredsen, før
du taler med din skoleleder.
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Løn i sommerferien Af konsulent Jann Besenbacher
Hvis du er blevet ansat i Hedensted Kommune i løbet af 2018 og foråret 2019 har
du forhåbentligt i uge 25 modtaget en mail
fra undertegnede, der gennemgår reglerne
for sommerferien 2019 og den kollektive
ferielukning i ugerne 28, 29 og 30.

Har du ikke fået mailen, bør du i uge 27
kontakte mig på telefon 76 74 19 00 eller
mail jabe@dlf.org, så vi kan få styr på din
sommerferie og løn.

Nyt kredsstyrelsesmedlem
Pr. 1. august tiltræder Hanne Enemark
som medlem af kredsstyrelsen. Hanne er
lærer på Øster Snede Skole og overtager
posten efter Ane Morell Lodberg Høj.

Hanne blev valgt som 1. suppleant til valget på generalforsamlingen i 2018 og indtræder derfor i resten af valgperioden
(frem til 31/3 2020).

Hanne bliver fra august medlem af Kredssamarbejdet i Østjyllands (KSØ) kursusfo- Vi glæder os til samarbejdet med Hanne
og takker i samme ombæring Ane for henrum.
des indsats.
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1 og 1 er 3…

Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand

Kære medlemmer
I ønskes alle en god og velfortjent sommerferie.
Kredskontoret holder ferielukket i ugerne 28-31.
Får du i disse uger et uopsætteligt behov for at komme i
kontakt med kredsen bedes du ringe til kredskontorets
telefonnummer, hvor det vil fremgå, hvordan du kan
henvende dig i ferien.
På vegne af kredsstyrelsen ønsker jeg alle medlemmer
samt jeres familier en god sommerferie.

