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Sommerferie 

Efter endnu et skoleår, hvor coronaen har fyldt en masse, 

er sommerferie endnu en gang tiltrængt. 

Sommerferien 2022 er på 4 uger (20 hverdage) i begge 

kommuner med første feriedag mandag d. 4. juli og sidste 

feriedag fredag d. 29. juli. Hvis du ikke har optjent fuld løn 

til alle feriedagene, skal du klikke på linket, for mere infor-

mation. https://kreds68.org/arbejdsliv/ferieregler 

Der er ligeledes et par opmærksomheder, hvis man bliver 

syg før eller i ferien.  

 

 

 

Sygdom før/i ferien 

Hvis man er sygemeldt før ferien og stadig er sygemeldt, når ferien begynder, kan 

man ikke afholde ferie. Man er sygemeldt og har derfor ret til erstatningsferie for sy-

gedagene på et andet tidspunkt. 

Hvis man bliver syg i ferien, er det vigtigt straks at sygemelde sig til nærmeste leder 

(evt. kommunen/HR-afd.) og få registreret første sygedag. Sygdom opstået i ferien gi-

ver også ret til erstatningsferie. Dog først for sygedagene efter de første 5 sygehver-

dage i ferien, som man ”betaler” selv.  

Kontakt din leder/TR for konkret procedure på skolen/arbejdspladsen. 

 

 

 

Kredskontoret i sommerferien 

Kredskontoret er åbent for sædvanlig henvendelse i uge 26 mandag til ons-

dag. Torsdag og fredag er vi klar ved telefon og mail, men det er ikke muligt 

at komme på kredskontoret. I uge 31 er kontoret igen åbent (tlf., mail og 

fremmøde). Kontoret er ferielukket i skolernes sommerferie, uge 27-30. I de 

4 ferieuger kan kredsen kontaktes på mail 068@dlf.org, der læses alle dage. 

Skriv kort, hvad det drejer sig om, og HUSK at oplyse telefonnummer, så du 

kan kontaktes telefonisk også. Se nærmere på kredsens hjemmeside 

www.kreds68.org  
 

 

Næste skoleår – Samme aftaler som sidste år. 

Næste skoleår bliver forhåbentlig et meget mere ”normalt” skoleår, hvor vi forhåbentlig slipper ud af co-

ronaens favntag, selv om den desværre stadig spøger derude. Den centrale- (A20) og lokale arbejdstidsaf-

tale fortsætter uændret næste skoleår i vores to kommuner.  

Vi har haft et fint forløb omkring evaluering af aftalen, og vi er sikre på, at de få udfordringer der har væ-

ret enkelte steder, som er helt naturligt, når man skal noget nyt, nu er rettet. 

Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem, som er vedtaget i Folketinget, skal nu også implementeres. 

Dette skal gøres ude på de enkelte skoler i tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, afventer 

dog stadig de endelige retningslinjer. 
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Åbnet kredskontor 

Fredag den 30/9 klokken 14.00 til 17.00 holder vi åbent kredskontor. Her kan I medlemmer komme og få 

en snak med kredsstyrelsen, samt se vores fine hus. Så sæt kryds i kalenderen og kom forbi, få en tår at 

drikke og lidt godt at spise. Vi håber, at mange af jer vil lægge vejen forbi Gartnervænget. Mere informa-

tion vil komme efter sommerferien. 

 

Men nu er det tid for lærere og børnehaveklasseledere til at sætte skolen på pause og nyde en stærkt til-

trængt sommerferie. Det samme gør sig også glædende for alle vores mindre medlemsgrupper, UU-vejle-

dere, PPR/PPC-ansatte, medarbejdere i administrationen i vores to kommuner, undervisere på SOSU sko-

lerne og andre mindre medlemsgrupper.  

 

På vegne af kredsstyrelsen og de ansatte ønskes I alle en rigtig god sommerferie. 

                                                                                          

Rene´ Rygaard 

Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening 
 

 
Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/ 
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