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  Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 

God sommer til alle. 
Et hektisk forår med personalereduktioner og skolestrukturdebat er nu overstået. Når vi fra 
kredsens side gør facit op, er der pr. 1. august blevet nedlagt i omegnen af 35 lærerstillinger 
i Assens Kommune. Heldigvis er det netop blevet besluttet politisk, at tilbageføre nogen af 
de ellers vedtagne besparelser via den såkaldte ”børnepakke”. Men…disse penge er kun et-
årige, så det må være en klar forventning til vore politikere i forbindelse med det kommen-
de kommunalvalg, at de giver tilsagn om, at vi også kan regne med pengene i årene frem-
over, så nogen af de nedlagte stillinger kan oprettes igen. 
På vegne af Vestfyns Lærerkreds vil jeg ønske alle en god – og forhåbentlig afslappende og 
solrig sommer. 
 
Arbejdstid. 
Kredsen har sidst i maj måned afsluttet årets arbejdstidsforhandlinger med Assens Kommu-
ne. Både kreds og kommune har ønsker om at kigge på mulighederne for at erstatte det 
nuværende dialogpapir med en reel lokalaftale. Det har dog ikke af tidsmæssige grunde væ-
ret muligt at nå disse forhandlinger, så en evt. aftale kunne træde i kraft pr. 1. august.  
I stedet er det aftalt, at der hen over efteråret bliver et forhandlingsforløb, som skal afklare, 
om vi kan nå til enighed om en lokalaftale. Kreds og kommune har aftalt, at forhandlingerne 
skal være afsluttet inden julen 2017. Det betyder, at det nuværende dialogpapir kører vide-
re i næste skoleår.  
Der vil dog blive tale om nogle ændringer. 
Arbejdsåret vil p.g.a. placeringen af helligdage være kortere i næste skoleår. 
Antal arbejdsdage før/efter de 200 undervisningsdage vil kun være 5 i august 2017 og 2 i 
juli 2018 grundet feriens placering. Anvendelsen af timerne fra de 3 ”manglende” arbejds-
dage aftales på den enkelte skole. 
Restpuljen vil blive minimeret, så der højst er 20 – 25 timer, som ikke er beskrevet fra årets 
start. Det betyder, at der i feltet opgaver udenfor mødetid på opgaveoversigten vil komme 
til at stå et forventet timetal på størstedelen af de opgaver, en lærer skal løse i restpuljeti-
den. 
 
OK-18 
Efter møder i skolernes faglige klubber har kredsstyrelsen samlet op på debatten og ind-
sendt vore lokale prioriteringer på de foreslåede ok-krav. I skrivende stund er disse priorite-
ringer fra alle kredse ved at blive behandlet i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse med 
henblik på endelig debat og vedtagelse på kongressen til oktober. Når kongressen har ved-
taget de endelige krav, vil de blive udvekslet med KL´s krav til de forhandlinger, som påbe-
gyndes op mod jul 2017. Overenskomstforhandlingerne forventes afsluttet i feb/marts 
2018. 
 
John Rasmussen, kredsformand. 



Afholdelse af ferie i juli 2017. 

Alle folkeskoler i Assens Kommune afvikler ferie de sidste 20 hverdage i juli måned.  

Optjeningsåret for det igangværende ferieår er kalenderåret 2016. Hvis du ikke har været 

ansat i hele 2016 i Assens Kommune, skal du derfor være opmærksom på, at du ikke har 

optjent ferie med løn i samtlige 25 feriedage, samt en fuld 6. ferieuge(37 timer). 

Har du f.eks. været ansat i Assens Kommune fra d. 1. august 2016, har du optjent 5 måne-

der a´2,08 feriedage = 10,4 feriedage med løn. Er det tilfældet, vil du derfor ikke få løn un-

der hele ferien. Har du feriepenge fra et andet ansættelsesforhold i 2016, skal du herefter 

anmode om at få dem udbetalt. Der kan også være feriedagpenge, hvis du har været ledig i 

løbet af 2016. Og endelig kan du, ved at melde dig ledig på den 1. feriedag uden løn, opnå 

ret til arbejdsløshedsdagpenge. Se hvordan her. I ovennævnte tilfælde fra d. 18. juli til den 

31. juli. Her skal du være opmærksom på, at du i så fald skal stå til rådighed for arbejdsmar-

kedet og derfor ikke kan tage på ferie i udlandet. Tager du f.eks. i sommerhus, er det vig-

tigt, at du hver dag tjekker din elektroniske post (E-boks eller på borger.dk), så du ikke mis-

ser en indkaldelse.   

Du kan læse udførligt om reglerne på vores hjemmeside under ferieregler. 

Ferie og sygdom. 

Der er forskellige regler ved sygdom i ferien, afhængig af, om man er syg ved feriens begyn-

delse, eller bliver syg i løbet af ferien. 

Er du syg ved feriens begyndelse, skal du melde dig syg til din arbejdsplads på sædvanlig vis 

ved sygemeldinger, med mindre der er meldt andet ud på arbejdspladsen. Det samme gæl-

der ved raskmelding. 

Det er vigtigt, at sygemeldingen er arbejdsgiver i hænde senest ved arbejdsdagens start på 

1. feriedag. I så fald har du ret til erstatningsferie. 

Bliver du syg i løbet af ferien, gælder der lidt andre regler. For det første vil du have 5  ferie-

dage, hvor du ikke vil have ret til erstatningsferie. Du skal som ansat melde dig syg til ar-

bejdsgiver efter gældende regler, samt kunne fremvise lægelig dokumentation for din syg-

dom. Hvis det bliver aktuelt, kan du læse nærmere om reglerne på vores hjemmeside under 

ferieregler. 

Karsten Jørgensen, Sagsbehandler. 

  

             I ønskes alle en rigtig god ferie. 

http://www.dlfa.dk/Din-situation/du-er-ledig/
http://www.vestfyns-laererkreds.dk/spoergsmaal-svar/ferieregler/sygdom-under-ferie-erstatningsferie
http://www.vestfyns-laererkreds.dk/spoergsmaal-svar/ferieregler/sygdom-under-ferie-erstatningsferie

