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Forhandlinger om arbejdstid. 
 
Sidst i januar måned blev der foretaget en evaluering af de nuværende arbejdstidsregler i 
Assens Kommune – Dialogpapiret. Evalueringen blev foretaget af hver enkelt tillidsrepræ-
sentant og skoleleder i fællesskab. Den viste tilfredshed med den indførte flekstidsordning, 
men der var dog også et klart ønske om at få udvidet mulighederne for flekstid.  
Der var også et bredt ønske om, at skoleledelsens prioritering af en lærers øvrige opgaver 
skulle fremstå mere klart, ved at der blev sat timetal på den enkelte større opgave. Mht. til 
tid til forberedelse af linjefagsstudier var der også – fra tillidsrepræsentanternes side – et 
ønske om mere ensartede forhold for de studerende lærere. 
 
Med udgangspunkt i den gennemførte evaluering har kreds og kommune haft en række for-
handlingsmøder. Assens Kommune er kommet med et udspil til en mere fleksibel arbejds-
tidsmodel, og Vestfyns Lærerkreds er kommet med et udspil til en arbejdstidsaftale. 
 
På det sidste forhandlingsmøde kunne vi i fællesskab konstatere, at der er et stykke vej 
endnu, før vi kan få enderne til at nå sammen. Der er dog fra begge parters side en positiv 
vilje til at se på, om det kan lade sig gøre at strikke en ny arbejdstidsaftale sammen.  
 
Det er derfor aftalt, at kreds og kommune fortsætter processen op til og efter sommerferi-
en. Det første, der sker, er at alle tillidsrepræsentanter mødes med Assens Kommunes og 
kredsens forhandlingsudvalg, for at drøfte hvilke overordnede tanker, der skal være bæren-
de for en eventuel ny arbejdstidsaftale. 
Da vi ikke kan nå at blive klar med en ny aftale inden sommerferien, har parterne aftalt, at 

det nuværende Dialogpapir opdateres og fortsætter i næste skoleår. 

John Rasmussen, kredsformand, 11.05.2016 

__________________________________________________________________________ 

Sommerferien 2016: Økonomi og sygdom: 
  
Ferie: 
I henhold til dialogpapiret mellem Assens Kommune og Vestfyns Lærerkreds holder skoler-
ne kollektivt ferielukket i de sidste 20 hverdage af juli måned, samt i uge 42. 
  

Økonomi: 
Sommerferien nærmer sig. Hvis du ikke har optjent ferie med sædvanlig løn i skolernes kol-

lektive 4 ugers sommerferieperiode (de sidste 20 hverdage i juli), og hvis du ikke har et fe-



riekort fra tidligere ansættelse, skal du kontrollere dine muligheder for at få ferie med fe-

riedagpenge eller økonomisk støtte i form af arbejdsløshedsdagpenge.  

 Hvis du eksempelvis blev ansat den 1. august 2015, så har du optjent 10,4 feriedage eller 
godt to uger af sommerferien med sædvanlig løn. Hvis du ikke har et feriekort fra tidligere 
ansættelse eller ret til feriedagpenge, så må du melde dig ledig i de to sidste uger af den 
kollektive ferielukning, samt i uge 42.   
Barselsorlov på dagpenge (og med pensionsindbetaling) giver sædvanligvis ret til ferie 
med  løn. Der opstår kun problemer, såfremt du har fået ferien på et feriekort, fordi du har 
skiftet arbejdsgiver (kommune) i 2015.  
  

Feriedagpenge: 

Hvis du har fået penge fra a-kassen eller kommunen i 2015, fx dagpenge eller sygedagpen-

ge, så kan du have feriedagpenge til gode, som kan bruges, når skolen holder ferie. Dem, 

der har feriedagpenge til gode, har fået et brev fra a-kassen, hvor antallet af dage med fe-

riedagpenge står. For at få feriedagpenge udbetalt til ferien skal de søge om dem senest en 

uge før ferien på www.dlfa.dk > selvbetjening > feriedagpenge 

  

Arbejdsløshedsdagpenge under kollektiv ferielukning:  

Læs om dagpenge på www.dlfa.dk > selvbetjening > dagpenge 

For at få arbejdsløshedsdagpenge under kollektiv ferie skal man melde sig ledig på 

www.jobnet.dk den første dag i ferien. Man skal indsende en ledighedserklæring til a-

kassen, de tre sidste lønsedler og kvitteringen for tilmelding fra jobnet. Når ferien er slut, 

skal man indsende et dagpengekort og huske at afmelde sig som ledig på jobnet. Det hele 

foregår elektronisk på www.dlfa.dk og www.jobnet.dk. Når man er på arbejdsløshedsdag-

penge gælder der helt særlige regler. F.eks. må man ikke rejse ud af landet. Så skal du en 

tur til Gran Canaria, så er disse dagpenge ikke en mulighed. 

  
  
Sygdom opstået før ferien: 
Man har ret til udskydelse af ferien, hvis man bliver syg før ferien. Hvis man bliver syg før 
sommerferien starter fx fredag den 1. juli om natten, så skal man sygemelde sig senest 
mandag morgen den 4. juli ved arbejdstids begyndelse. (se nedenfor om sygemelding). Så 
har man ret til senere at få alle de feriedage, hvor man er syg.  
  
  
4 ugers reglen. 
EU-domstolen har indført en ny praksis. Alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert fe-
rieår, hvis de har været i beskæftigelse i hele optjeningsåret. Hvis man ikke kan opnå 4 
ugers ferie, så har man ret til erstatningsferie. 
  

Hvis man har haft 4 ugers sommerferie, så har den nye regel ingen betydning for efterårsfe-
rien. Hvis man bliver syg om tirsdagen i uge 42, så ”mister man” sin resterende ferie. Der er 
ikke ret til erstatningsferie. Hvis man har været syg 1 uge i sommerferien og kun afholdt 3 
ugers ferie, så har man ret til erstatningsferie, såfremt man bliver syg om tirsdagen i uge 42. 

http://www.dlfa.dk
http://www.jobnet.dk


Anmeldelse af sygdom: 
Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal vedkommende med-
dele sygdommen til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i 
ansættelsesforholdet. Hvis man ikke kan komme i kontakt med arbejdsgiveren pr. telefon, 
så skal man skrive en mail til sin skoleleder, med besked om, at man ønsker en kvittering 
for modtagelsen.  
 
Det betyder, at en ansat, som bliver syg i løbet af ferien, skal give arbejdsgiveren besked 
om sygdommen, også selvom lønmodtageren opholder sig i udlandet. I så fald har man ikke 
ret til erstatningsferie de første 5 hverdage, man er syg. Kommer meddelelsen fx først på 3. 
sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag.  
Der kan dog forekomme helt særlige omstændigheder, som gør, at lønmodtageren ikke er i 
stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens første dag. Der kan fx væ-
re situationer, hvor den ansatte kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller lignen-
de, og derfor er ude af stand til at melde sig syg. Her vil pågældende have ret til erstat-
ningsferie. Det vil bero på en vurdering i det konkrete tilfælde. 
 
Dokumentation: 
For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen overfor arbejds-
giveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den 
ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation. Lægelig dokumentation 
kan efter de gældende regler være friattest eller anden betryggende lægelig dokumentati-
on, som fx journaludskrift fra sygehus eller lignende. Opholder den ansatte sig i udlandet, 
vil vedkommende kunne få en erklæring fra en læge i udlandet, der som minimum skal in-
deholde tilsvarende betryggende dokumentation for sygdommen. Arbejdsgiveren kan und-
lade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.  
 
 
Nedsat tid og undervisningstillæg. 

Er du ansat på nedsat tid, eller er du kun ansat i en del af skoleåret, skal grænsen for under-
visningstillægget for undervisningstimer over 750 timer årligt nedsættes tilsvarende. 
For en lærer ansat på 30/37 tid i et helt skoleår reguleres grænsen efter følgende regne-
stykke: 750 timer*30/37 = 608 timer. Hvis læreren i et skoleår har mere end 608 undervis-
ningstimer, skal vedkommende derfor have udbetalt undervisningstillægget, der i øjeblikket 
udgør 118,60 kr. pr. time.  
Har læreren f.eks. 650 timer udbetales der 650-608 = 42 timer årligt. Tillægget udbetales 
med 1/12 hver måned i skoleåret. I dette tilfælde vil læreren få 3,5 enheder a´118,60 kr. = 
415,10 kr. pr. måned. 
Du kan se din samlede undervisningsmængde på din opgaveoversigt. 
 
Er du blevet ansat senere end 1. august, eller stopper du midt i skoleåret, skal du på tilsva-

rende vis have udregnet grænsen for udbetaling af undervisningstillæg. Kontakt din TR eller 

kredsen, hvis det er tilfældet. 

 
Karsten Jørgensen, sagsbehandler, 09.05.2016. 


