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Ferie i juli 

Ferieugerne er 28, 29 og 30. Øvrige dage er afspadsering, da du onsdag 1.7 har opfyldt årsnormen. 

Hvis du er syg ved feriens start, begynder din ferie først, når du er raskmeldt. Du skal have sygemeldt dig inden 
feriens start. 

Bliver du syg i løbet af ferien, skal du melde dig syg som beskrevet på skoleintra. Du har ikke ret til 
erstatningsferie i de 5 første sygedage. Det er fra det tidspunkt, du melder dig syg, der skal gå 5 dage. Du skal selv 
sørge for (og betale) lægeerklæringen. Bliver du syg i udlandet, skal du sikre dig dokumentation for sygdommen. 

Det kan være væsentligt at melde sig syg, selvom du har en formodning om, at det er kortvarigt, da du jo kan 
risikere at blive syg i forbindelse med efterårsferie eller vinterferien. 

Det er 5 karensdage i alt for de 5 (for nogle 6) ferieuger. 

Lønstigning 

Lønsedlerne for maj indeholder en regulering af lønnen fra 1. april. Der er ingen regulering i maj, da lønnen på 
side 2 indeholder de aftalte lønstigninger (Bagsidelønnen for maj er højere end for de tidligere måneder. 

Opgaveoversigten 

Der er mange forhold du kan gøre til genstand for drøftelse med din leder, når dialogen om opgaveoversigten 
finder sted. Kredsstyrelsen anbefaler, at du lægger vægt på at få budgettet for din forberedelsestid fastlagt som 
det fremgår af overenskomsten: 

”… en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen… ” 

Efterfølgende kan du med dit nye skema i hånden planlægge din forberedelsestid, og få godkendt din planlægning 
således, at du og ledelsen kan leve op til: 

”Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål”. 

Er dette alligevel nødvendigt, skal ledelsen forholde sig til, hvordan du så får mulighed for at forberede dig til 
undervisningen”. 

Kontingent 

Dit kontingent bliver ikke mere trukket over din løn fra juli måned – brug Betalingsservice. 

Du skal have dit medlemsnummer (din TR har en oversigt) og dit Nem-id. 

Gør det nu og hold sommerferie med god samvittighed. Klik på dette link: Tilmelding til BETALINGSSERVICE 

 

Vallensbæk Lærerkreds ønsker alle en god sommer. 
 

Klavs Nielsen 
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