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Sommerferie 

Nu er nedtællingen til ferien startet hos de fleste medlemmer. Inden ferien for alvor kalder, får I lige de sidste 

nyheder fra os her på kredskontoret. Forude venter der jer en lang og meget velfortjent ferie.  

Syg i sommerferien 

Der sker desværre det nogle gange, at man bliver syg i sin ferie. Vi har her skrevet de vigtigste områder, men 

du kan altid skrive til os for flere spørgsmål eller gå ind på vores hjemmeside og læse mere. 

Syg inden ferien 

Hvis du er sygemeldt inden ferien og fortsat er syg på den 1. feriedag, kan du ikke holde din ferie, og du 
skal derfor holde din ferie på et andet tidspunkt eller have ferien udbetalt. 

 
Hvis du bliver syg i løbet af ferien 

Bliver du syg, mens du har ferie, skal du give din arbejdsgiver besked på første sygedag. De første 5 

sygedage bruger du dine feriedage som normalt, men hvis du fortsat er syg efter 5 dage, har du ret til 
erstatningsferie for de resterende feriedage, du er syg. 

Bliver du syg i ferien skal du kontakte Furesø Kommunes personaleafdeling og sygemelde dig. 

Det gælder dog kun, hvis du melder dig syg på din første sygedag. Hvis du f.eks. først melder dig syg på din 

tredje sygedag, gælder de 5 dage først fra den tredje sygedag, og du får dermed færre 
erstatningsferiedage. 

Erstatningsferiedage skal enten holdes på et andet tidspunkt i ferieåret, eller feriedagene skal udbetales. 

 

Du skal kunne dokumentere, at du er syg. 
En forudsætning for at kunne få erstatningsferie eller få ferien udbetalt, når du bliver syg i din ferie, er, at 

du afleverer en lægeerklæring til din arbejdsgiver. Du betaler selv for lægeerklæringen. Hvis du er på ferie i 
udlandet, skal du også have dokumentation for, at du er syg.  

 

   

 

 

 

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie#erstatningogudbetaling
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/46/1f/6d/461f6d7a1309048aa7f0983adec28468.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.co.uk/pin/556264991470082563/&docid=T5lS31vXIjllqM&tbnid=MACVCfwOhUHdRM:&vet=10ahUKEwjk89OEgvPiAhWvw6YKHUn1BlQQMwgrKAAwAA..i&w=400&h=250&itg=1&bih=751&biw=1600&q=jordb%C3%A6r bare t%C3%A6er&ved=0ahUKEwjk89OEgvPiAhWvw6YKHUn1BlQQMwgrKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Nye ansigter på rådhuset 

Det har været et skoleår med travlhed, både på skolerne og her på kredskontoret. 

Vi manglede en skolechef, da skoleåret startede, men 1.april kunne vi byde velkommen til Per Christensen. 

Kort tid efter, at Per var startet, valgte vores velfærdsdirektør Niels Milo og kommunaldirektør Christine 

Brochdorf at søge nye jobs, så nu sidder jeg igen med i et ansættelsesudvalg og håber, at vi kan finde nye 

direktører, der kan starte 1.august. 

Lokalaftale 

Vi har landet en lokalaftale i Furesø. Jeg håber, at den er implementeret på skolerne allerede. Jeg ved også, 

at en aftale nogle gange kan have knaster eller mangle noget tekst, og oplever I uhensigtsmæssige ting i 

aftalen, er I altid velkomne til at kontakte jeres tillidsrepræsentant eller skrive direkte til kredskontoret. 

Aftalen skal evalueres i det kommende skoleår, men det vil I høre mere om til efteråret. 

MED-aftale 

Jeg har ligeledes siddet med i en arbejdsgruppe, der har lavet en ny MED-aftale. MED-aftalen kan læses på 

kommunens hjemmeside, hvor alle nu skulle have adgang. Man skal logge på med sit medarbejdernummer, 

der står på lønsedlen. På Furesoe.dk kan I få mere vejledning. 

§17.stk 4 udvalg 

I forbindelse med Byrådets arbejdsprogram var der et stort ønske om at se på skole- og 

dagtilbudsdistrikterne. Byrådet har derfor nedsat et rådgivende arbejdsudvalg, et såkaldt §17.4 udvalg.  

Kommunen oplever en stor tilgang af familier med børn og flere af vores skoler vil de kommende år komme 

under pres pga. stigende elevtal. Det rådgivende udvalg skal bl.a. se på, hvordan vores skoler kan sikre en 

balanceret sammensætning af elever på skolerne, hvordan man kan understøtte alle elever og skabe 

sammenhæng til dagtilbud og FFO.  

Jeg glæder mig til arbejdet og vil selvfølgelig fortælle mere i efteråret. 

AULA 

Jeg har i dette skoleår været medlem af Aula-styregruppen. Jeg har fortalt tillidsrepræsentanterne og på 

generalforsamlingen, at jeg glædede mig til at AULA blev taget i brug og at tidsplanen holdt. Sådan noget 

skal man ikke sige! 

AULA er nu forsinket, foreløbig frem til efterårsferien. De kollegaer jeg har nået at undervise i AULA, har dog 

tilkendegivet, at det er nemt at bruge. Vi afventer og håber, at tidsplanen nu holder, og at Kombit, der 

leverer Aula, får færdiggjort et system, hvor de værste ”børnesygdomme” er fjernet. 

Forflyttelser 

Furesø Kommune har i år måtte forflytte enkelte lærere fra en skole til en anden. Det er aldrig godt og det 

er specielt hårdt for de lærere, der bliver ramt. Jeg håber, at I vil tage godt imod alle nye lærere rundt 

omkring på skolerne. 

 

 



Ferielov 

Den nye ferielov har også en indvirkning på jeres næste skoleår. Vi har lavet en aftale med Furesø 

Kommune omkring optjening og afvikling af ferie. Det er beskrevet i en mail, som I får inden sommerferien 

fra skolens ledelse. I er velkomne til at spørge jeres tillidsrepræsentant, hvis I er i tvivl om noget, når I har 

læst aftalen. 

Budget 

Budgetforhandlingerne om det kommende års budget er allerede gået i gang. Der er igen forslag om 

besparelser på skoleområdet, men intet er endnu afgjort. Jeg deltager, sammen med resten af HovedMed i 

Byrådets budgetseminar i den kommende weekend. Her vil vi få mulighed for at drøfte, hvilke konsekvenser 

de forskellige forslag vil have i kommunen.  

Medlemmer, der går på pension 

1.august 

Mads Pedersen, Søndersøskolen 

Eja Scharling, Solvangskolen 

Peter Reinholt-Jørgensen, Lyngholmskolen 

1.september 

Birgitte Ørnsø, Lyngholmskolen 

Margrethe Kongsbak, Lyngholmskolen 

God Ferie 

Vi håber, at I alle får en dejlig sommerferie, forhåbentlig med masser af sol og varme.  

Kredskontoret vil ikke være bemandet i ferien, men i tilfælde af akutte problemer kan vi kontaktes på telefon 

eller mail. Adresse og nummer kan du også se på vores hjemmeside www.furesoelaererkreds.dk  

Mail 028@dlf.org  eller telefon 93 87 08 64 

Vi vil besvare henvendelser den førstkommende hverdag. 

På vegne af kredsstyrelsen 

Kredsformand  

Louise Brandt   

 

http://www.furesoelaererkreds.dk/
mailto:028@dlf.org
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