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Pensionisters ansættelse i folkeskolen. 
På baggrund af en række ansættelser af pensionister i folkeskolen i Assens Kommune i 
efteråret 2015 har det været nødvendigt at tage stilling til løn- og ansættelsesvilkår for den-
ne gruppe. 
Pensionister er ikke omfattet af ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen…” 
Kredsen har holdt møde med Assens Kommune om sagen, og parterne måtte konstatere, at 
det ikke var muligt at lave en generel aftale.  Der skal derfor ske en forhandling om vilkåre-
ne i hvert enkelt tilfælde.  
Vi anbefaler derfor, at du kontakter kredsen, hvis du som pensionist overvejer at tage ar-
bejde som lærer i Assens Kommune. 
 
Ferie. 
Uge 42 er den sidste ferieuge i dette ferieår, hvor skolerne holder kollektivt ferielukket. 
Hvis du ikke har opsparet ferie fra ansættelse i Assens Kommune i kalenderåret 2014, skal 
du være opmærksom på din mulighed for at modtage arbejdsløshedsdagpenge i ferien. 
Rækkefølgen er, at du først skal afvikle ferie med løn. Derefter skal du få udbetalt eventuel-
le feriepenge på din feriekonto på www.borger.dk. Derefter skal du få udbetalt eventuelle 
feriedagpenge, hvis du har haft en periode med arbejdsløshed på dagpenge i 2014. 
Er ingen af disse muligheder til stede, kan du melde dig ledig på den 1. ledighedsdag. Dette 
kan gøres elektronisk. Se vejledning på www.dlfa.dk. 
Vær opmærksom på at du ikke kan afholde ferie, når du modtager arbejdsløshedsdagpen-
ge, så du kan ikke tage udenlands i denne situation. 
Vær endvidere opmærksom på, at der ikke er mulighed for at få udbetalt arbejdsløsheds-
dagpenge med tilbagevirkende kraft. 
For yderligere information, se vores hjemmeside, www.vestfyns-laererkreds.dk, under 
spørgsmål og svar. 
Her kan du bl.a. læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg før eller under ferien. 
 
05.10.2015, Karsten Jørgensen, sagsbehandler. 
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