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FAGLIGT NYT  
SOMMERFERIEN 

 
Kredskontoret er lukket i skolernes sommerferie. Der er etableret en vagtordning, så 
man hver tirsdag mellem kl. 9.00 og 11.00 kan komme i kontakt med kredsen. 
Telefonnummeret er 0461/773230.  
Kredskontoret er åbent igen fra mandag den 25. august. 
 
Sygdom i sommerferien 

Sommerferien nærmer sig, og desværre er der altid 

nogle medlemmer, der oplever at blive syge i 

ferien. Såfremt dette indtræffer, er man berettiget til 

erstatningsferie. Dog er det en forudsætning, at man 

kan dokumentere, at man har været syg. Husk 

derfor altid at fremskaffe en lægeerklæring, hvis du 

bliver syg i ferien. 

Det er de første 5 uger af skolernes sommerferie, 

der er ferie og derfor kun ved sygdom i denne 

periode, at der gives erstatningsferie. En ferieuge er 

på 5 dage (mandag – fredag). Erstatningsferie skal 

afholdes på skoledage og omregnes efter følgende 

formel: Antal feriedage x 6/7.  

Dvs. at hvis man har været syg i f.eks. 13 dage i 

sommerferien, så vil man efterfølgende være 

berettiget til 11 feriedage på skoledage (13x6/7 = 

11,14 - afrundes til 11 dage). 

 

Aftale om ansættelsesvilkår for pensionerede 

lærere 

I forbindelse med overenskomstfornyelsen sidste år 

røg de pensionerede lærere på Skoleforeningens 

foranledning ud af overenskomsten. Fremover skal 

ansættelsesvilkårene forud for ansættelsen aftales 

mellem Skoleforeningen og Lærerforeningen. 

Der har været afholdt et par forhandlingsmøder i 

juni måned med henblik på at indgå en generel 

aftale om vilkårene, men det har endnu ikke ført til 

en aftale, da parterne står et stykke fra hinanden, 

hvad angår timelønnet ansættelse, mens der i 

princippet er enighed om vilkårene ved 

månedslønnet ansættelse. 

Der er ikke aftalt nye forhandlingsmøder, men 

kredsstyrelsen vil på sit næste møde vurdere 

situationen.  

 

Driftsrådsretssager 

I forlængelse af driftsrådsvalget den 15. maj 2014 

er der indleveret en valganfægtelse ved 

Arbejdsretten i Flensborg. GL og 9 medarbejdere 

står bag denne klage. 

Der er således indgivet klage over de sidste 3 

driftsrådsvalg, der er afviklet ved Skoleforeningen, 

men ingen af sagerne er afgjort endnu. I alle klager 

indgår spørgsmålet om driftsrådsstruktur ved 

Skoleforeningen som et centralt spørgsmål. Andet 

retsmøde i sagen om driftsrådsvalget ved A.P. 

Møller Skolen holdes onsdag den 16. juli. I de to 

andre sager holdes retsmøder efter sommerferien. 

 

Kredsstyrelsesmedlem bliver skoleinspektør 

Kredsstyrelsesmedlem Theis Cornelsen har fået 

stilling som skoleinspektør ved Jernved Danske 

Skole pr. 1. august 2014. Theis har siden 2009 

været medlem af kredsstyrelsen og i et par perioder 

været på kredskontoret. Kredsstyrelsen takker Theis 

for hans indsats for foreningen og ønsker held og 

lykke med den nye opgave som leder af Jernved 

Danske Skole. 

Theis træder ud af kredsstyrelsen med udgangen af 

juli 2014. 

 

Generalforsamling 2015 

I 2015 afholdes den ordinære generalforsamling i 

Lærerforeningen mandag den 16. marts. Stedet er 

endnu ikke fastlagt, men efter den normale turnus 

holdes generalforsamlingen i 2015 uden for 

Flensborg. 
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