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Nyhedsbrev 

 Få styr på hvordan du skal 

forholde dig, hvis du bliver 

syg før eller under ferien.  

Se s. 2. 

 Vær opmærksom på 

tilmelding til årets med-

lemstur til Haraldskær, 

der finder sted fredag d. 

25/9. 

Mere information og 

mulighed for tilmelding 

følger i august. 
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Syg i sommerferien 2 

Kontaktoplysninger 3 

Sommerferien står for døren og vi kan 

se tilbage på et forår, hvor stort set alt 

har stået i coronaens tegn. 

Det kommer også til at præge ferien, idet 

det for mange har betydning for hvor og 

hvordan ferien afvikles. 

Hvis I planlægger rejse til områder, som 

Udenrigsministeriet fraråder unødvendige 

rejser til, vil jeg opfordre til at læse føl-

gende link. 

For Hedensted Lærerkreds bliver denne 

sommerferie også markeringen af en 

markant forandring, idet vores højt værd-

satte konsulent gennem mange år, Jann 

Besenbacher, har valgt at gå på pension. 

Det betyder, at I medlemmer efter som-

merferien vil møde en ny sagsbehandler, 

når I henvender jer. Vi har ansat Claus 

Andersen, der har stor erfaring fra Hor-

sens Lærerforening og derfor har de bed-

ste forudsætninger for at fortsætte de 

takter, som Jann har slået an i mange år. 

I sidste uge afviklede vi vores første - og 

forhåbentligt sidste - virtuelle generalfor-

samling i Hedensted Lærerkreds. Det er 

slet ikke det samme som en fysisk gene-

ralforsamling, men forskellige forhold 

nødvendiggjorde det, og vi er nu manøv-

redygtige til det fortsatte arbejde. Der var 

genvalg til Mette, Carsten og undertegne-

de, mens der Jesper Gravesen, Heden-

sted Skole, er ny i kredsstyrelsen.  

Det kommende skoleår byder på en 

række vigtige opgaver for Hedensted 

Lærerkreds lokalt og Danmarks Lærerfor-

ening centralt. De såkaldte periodefor-

handlinger om arbejdstid skal finde deres 

afslutning umiddelbart efter sommerferi-

en. Landes der ikke en brugbar aftale, 

skal kongressen i september fastlægge 

den strategiske vej omkring arbejdstid, så 

vi kan komme ud af det dødvande, som 

området har været i for lang tid. 

Lokalt vil en stor opgave ligge i arbejdet 

med at få politikerne til at prioritere de 

økonomiske ressourcer, som en analyse 

af skoleområdet har tydeliggjort behovet 

for. 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler


Syg i sommerferien  
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Den kollektive ferielukningsperiode for sko-
lerne i Hedensted Kommune er uge 28 – 29 
– 30. 

 

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 
6. 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 genop-
tage din ferie på almindelige vilkår. 

Du kan melde dig rask ved at sende en mail 
til din skole eller til kommunens lønafdeling 
lon@hedensted.dk  

 

Sygdom når ferieperioden er begyndt. 

Ifølge regler fra EU har man også krav på 
erstatningsferie, hvis man bliver syg i den 
kollektive ferielukningsperiode, og varighe-
den af sygemeldingen er over 5 dage.  

 

Hvis du skulle blive syg og ønsker at gøre 
brug af din ret til eventuel erstatningsferie, 
skal du meddele sygdommen til arbejdsgi-
veren efter de regler, som i øvrigt gælder 
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. sy-
gedag, vil erstatningsferie først indtræde 
ved 8. sygedag, da de 5 første sygedage er 
karensdage. 

Kan du ikke få fat i skolen, vil vi opfordre til, 
at du mailer til skolen og kontakter lønkon-
toret på telefon 79 75 00 00 eller mail 
lon@hedensted.dk.  

 
For at få ret til erstatningsferie skal du kun-
ne dokumentere sygdommen overfor ar-
bejdsgiveren.  
Som udgangspunkt skal der fremvises læ-
gelig dokumentation fra 1. sygedag. 

Du skal selv afholde udgiften til den lægeli-
ge dokumentation. 

 
Der kan dog forekomme helt særlige om-
stændigheder, som gør, at du ikke er i 
stand til at melde sygdommen til arbejdsgi-
veren på sygdommens første dag.  

Der kan f.eks. være situationer, hvor den 
ansatte kommer ud for en ulykke, svær til-
skadekomst eller lignende, og derfor er ude 
af stand til at melde sig syg.  

Her vil pågældende også kunne have ret til 
erstatningsferie fra sygdommens 6. dag.  

Det vil bero på en vurdering i det konkrete 
tilfælde. 

Det anbefales, at du i sådanne tilfælde får 
en journaludskrift fra sygehus. 

 
Når ferien er slut skal du med din skolele-
der finde ud af, om du er berettiget til evt. 
erstatningsferie. 

 
Du kan rådføre dig med Lærerkredsen, før 
du taler med din skoleleder. 

mailto:lon@hedensted.dk
mailto:lon@hedensted.dk


 

Kredskontor : 
Niels Espesvej 10 

8722 Hedensted 

Telefon: 76 74 19 00 

 

E-mail: 116@dlf.org 

Hedensted 

Lærerkreds 

Besøg vores hjemmeside: 

www.dlf116.dk 

Kredsstyrelsen: 
 

FORMAND 

Ole Bjerre Martinussen,  

Mail: obma@dlf.org  

Redaktør af nyhedsbrevet 

 

NÆSTFORMAND 

Carsten Nielsen,  

Mail cabn@dlf.org  

 

KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mette Damgaard Andreasen,  

Mail: mdan@dlf.org  

 

Jesper Lee Gravesen,   

Mail:  jegr@dlf.org  

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. 


