
 
 

Ansvarshavende redaktør: Niels A Nielsen www.dls.dk 17. juli 2017 
 

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 +49 (0) 461/77 32 30.  
Kredskontoret er åbent igen fra mandag den 04. september 2017 
 

Forhandlingssituationen 
Der har i løbet af skoleåret været gennemført en del 
forhandlingsmøder. Hvad angår den generelle 
overenskomst ligger der forslag fra begge parter på 
bordet, men der er endnu ikke opnået enighed om 
de forskellige paragraffer. På arbejdstidsområdet 
forhandles der med udgangspunkt i A08. Der er 
fortsat nogle grundlæggende uenigheder. Den 
specielle overenskomst har endnu ikke været til 
forhandling. 

I den generelle overenskomst forhandles der fortsat 
om lønreguleringen, forhold under sygdom og et 
socialt kapitel, mens forhandlingerne om ferie er 
stillet i bero mens vi venter på en ny ferielov i 
Danmark. 

Hvad angår arbejdstiden er der en grundlæggende 
uenighed om i hvilket omfang lærerne skal stå til 
rådighed for skolen. Denne problemstilling 
kompliceres af, at der på mange skoler ikke er 
fornuftige arbejdspladser til rådighed for lærerne. 
Spørgsmålet om hvor højt lærernes undervisnings-
timetal skal kunne være, ser det også ud til, at det 
bliver vanskeligt at nå til enighed om. 

Forhandlingerne fortsætter efter sommerferien. 

 
Kursusdeltagelse og ECTS-points 
Læreforeningen har i januar 2017 kontaktet 
Skoleforeningen for at få en forhandling om, 
hvordan deltagelse i kurser, hvor arbejdsomfanget 
udtrykkes i ECTS-points, skal indregnes i 
tjenestetiden. 

Der har været et første møde om sagen sidst i juni, 
men der er fortsat langt mellem Skoleforeningen og 

Lærerforeningen. Sagen tages op igen efter 
sommerferien. 

Beskatning af pension 
Folkepension, social førtidspension og ATP 
beskattes altid i Danmark. Tjenestemandspension 
for personer, der er flyttet til Tyskland 1. januar 
1997 eller senere, beskattes i Danmark, mens den 
for personer der er flyttet til Tyskland før 1997 
beskattes i Tyskland.  

 
Barsel. 
I forbindelse med barsel kan der opstå mange 
spørgsmål og en del afgørelser skal overvejes og 
træffes. Hvornår skal arbejdsgiver have besked, 
hvilke frister skal der overholdes, fravær fra arbejde 
til lægeundersøgelser, er der mulighed for 
fædreorlov, mm.? På kredskontoret står vi gerne til 
rådighed i forbindelse med rådgivningen omkring 
barsel. I fællesskab finder vi ud af placering af evt. 
erstatningsferie i forlængelse af barsel og Elternzeit 
eller hvornår der skal søges om kontingent-
nedsættelse samt hvilke tyske myndigheder der 
muligvis skal informeres. 

 
Feriepenge til pensionister af lønreguleringen 
efter sidste OK-fornyelse 
Det ser ud til, at denne sag kan afsluttes inden for 
den nærmeste fremtid, så udbetalingen kan finde 
sted. Det drejer sig om beløb fra nogle få euro til 
nogle få hundrede euro. 

 
Opkrævede feriepenge 
Der er opnået enighed med Skoleforeningen om at 
lærere, der ved ansættelsen er blevet opkrævet 
feriepenge, der er udbetalt i forbindelse med 
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ophøret af et vikariat i det forudgående kalenderår, 
kan få refusion af de opkrævede feriepenge. 

For at få refusion skal man sende en ansøgning om 
refusion af opkrævede feriepenge stilet til 
Personalekontoret. 

Da der i overenskomsten er en forældelsesfrist på to 
år, vil der kun være mulighed for at få refusion to år 
tilbage. Så er man ansat pr. 1. august 2015 
anbefaler Lærerforeningen, at ansøgningen sendes 
til Skoleforeningens Personalekontor inden 
sommerferien. 

Hvis det drejer sig om lærere, der forud for 
ansættelsen ved Skoleforeningen har været ansat i 
Danmark, er der intet grundlag for at kræve 
opkrævede feriepenge tilbagebetalt. Det skyldes, at 
disse feriepenge er til at holde ferie for i det 
kommende ferieår. 

 
Diverse fridage 
Omsorgsfravær/omsorgsdage: 
Du har ret til fravær fra arbejdet i 2 (omsorgs)dage 
pr. kalenderår pr. barn, til og med det kalenderår 
hvor barnet fylder 7 år. 
Dagene kan afholdes som halve eller hele 
enkeltvise dage eller som en samlet periode. Ikke 
afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets 
udløb. 
 
Seniordage: 
Hvor mange seniordage du kan holde, er afhængig 
af din alder. Du har ret til: 
 
• 2 seniordage i det kalenderår du fylder 60 år 
• 3 seniordage i det kalenderår du fylder 61 år 
• 4 seniordage fra det kalenderår du fylder 62 år 

 
Hvis du ikke afholder dine seniordage inden for 
kalenderåret, bortfalder seniordagene, medmindre 
andet aftales. 
 
Ferietimer ud over 5 uger (”Ferie-fri-dage”): 
Du har mulighed for at afvikle indtil 2 feriedage på 
skoledage. Det skal varsles tidligst muligt, på 
hvilket tidspunkt du ønsker at holde dine feriedage. 
Arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, 
medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. 

 
TR-møder 2017/2018 
Kredsstyrelsen har foreløbig fastlagt følgende 
datoer til TR-møder:  

Torsdag, den 28. september 2017 og  
Torsdag, den 30. november 2017.  

Møderne afholdes på Jaruplund Danske Skole med 
start kl. 15:30, og dagsordenen udsendes pr. mail til 
tillidsrepræsentanterne ca. to uger før mødet. 

 
Adresseændringer, mm. 
Det sker jævnligt, at Lærerforeningen får breve 
henholdsvis mails tilbage, fordi de ikke kan 
(af)leveres. 
Derfor bedes alle medlemmer meddele eventuelle 
ændringer, herunder også skoleskift til 
kredskontoret – gerne pr. mail til 163@dlf.org. 

 
Kongres 2017 
Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres 
den 10. - 12. oktober 2017 i Tivoli Hotel & 
Congress Center i København. 

Den foreløbige dagsorden ser således ud: 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 
2. Forretningsorden 
3. Formandens beretning 
4. Opstilling af krav til ok-forhandlingerne i 

2018 
5. Drøftelse af folkeskoleideal med henblik på 

endelig vedtagelse på kongressen i 2018 
6. Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 
7. Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og 

medlemmernes roller 
8. Ændring af dele af Danmarks 

Lærerforenings vedtægter 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant – for 

perioden 01.01.2018 – 31.12.2021 
10. Årsrapport for 2015 og 2016 
11. Fastsættelse af kontingentet for 2018 og 

kontingentramme for 2019 
12. Eventuelt. 

Fra kreds 163 deltager de delegerede Niels A. 
Nielsen og Kristina Sukatus. Endvidere deltager 
Natascha Lindahl og Erik Andresen som gæster.  

 
Generalforsamling 2018 
I 2018 afholdes den ordinære generalforsamling i 
Lærerforeningen mandag den 12. marts på 
Oksevejens Skole kl. 18.00. Vi starter med selve 
generalforsamlingen og slutter af med et let 
traktement. 
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