
 

 

Medlemsbrev 8 - juni 2017 

Midtvendsyssel Lærerkreds afholder valgmøder i begge kommuner 

I både Brønderslev og Jammerbugt kommuner afholder kredsen valgmøder, hvor politikere fra både rød og 

blå side deltager. I Jammerbugt Kommune foregår det i mediateket på Brovst Skole den 24. august kl. 19-

21. I Brønderslev Kommune foregår det tirsdag d. 5. september i multihallen på Skolegade Skole kl. 19.00 – 

21.00.  

Møderne drejer sig udelukkende om skolepolitik, og der er lagt op til en debat om økonomi, struktur og 

indhold, samt andre skolepolitiske udfordringer – og der er nok at tage fat på. De opstillingsberettigede 

partier og lister har vist stor interesse for at deltage i mødet, hvor vi har hyret en journalist til at styre sla-

gets gang. 

Vi ser frem til en rigtig god debat om skolepolitiske emner, så kom og hør, de forskellige partiers holdning 

til fremtidens folkeskole i vores kommuner. Tag din kollega under armen, mød talstærkt op og giv din me-

ning til kende. Folkeskolen bliver det vigtigste emne i valgkampen til KV17.   

Faglig Klub-møde med UU 24. maj 2017 

Onsdag d. 24. maj var kredsen på besøg ved UU-Brønderslev til Faglig Klubmøde, hvor vi fik en god drøftel-

se med vores medlemmer på UU om deres nuværende og fremtidige job. 

Der er sket store ændringer, idet den individuelle vejledning kun målrettes de 20 % af eleverne, der ikke er 

uddannelsesparate, mens de sidste 80 % udelukkende modtager kollektiv vejledning. Det betyder selvfølge-

lig også, at det er svært for vejlederne at komme i dybden med vejledningen, og at størstedelen af de 80 % 

må klare ”vejledningen” selv. UU-vejlederne indrømmer da også, at de af og til vejleder elever, der ligger 

udenfor målgruppen.  

Om efteråret bliver eleverne i 8. kl. erklæret enten uddannelsesparate eller ikke uddannelsesparate, og UU 

deltager i skolehjemsamtalerne for de ikke uddannelsesparate, hvilket er en enorm styrke. Der bliver udar-

bejdet vejledningsplaner, hvor både hjemmet, skolen og UU byder ind med de initiativer, der er relevante i 

forhold til at gøre den enkelte elev uddannelsesparat, eksempelvis turboforløb, Kick-projekter mm. 

UU-vejlederne oplever generelt, at de arbejder langt mere helbredende end forebyggende, og lærerne i 

skolen har fået et større ansvar i forhold til de uddannelsesparate elever. Det er vigtigt, at alle sanser kom-

mer i brug, og derfor vil vejlederne gerne, hvis der var tid til at lave mere forebyggende arbejde i form af 

forskellige undervisningsforløb, der er målrettet Uddannelse og Job tidligere i skoleforløbet, for eksempel i 

mellemgruppen, hvor der ikke er så stort et pres.  

Vi fik en god drøftelse om fremtidens UU og de tendenser, som UU-vejlederne ser i krystalkuglen. 

 



 

 

 

Sommerferie: 

Selv om de fleste lærere er på arbejde i næste uge, kan sommerferi-

en alligevel mærkes ude på skolerne. 

Vi skal sige farvel til en af vores tillidsrepræsentanter, Kim Vejen 

Kjær, Brovst skole, der fratræder tillidshvervet med udgangen af det-

te skoleår. Tak for indsatsen i de forgangne år, hvor der har været 

udfordringer nok. Tak for det! 

Her på falderebet vil kredsen gerne ønske alle en rigtig god og velfor-

tjent sommerferie. 

 

Sygdom i løbet af ferien kan give erstatningsferie 

Tidligere var det sådan, at sygdom i løbet af ferien ikke gav adgang til erstatningsferie, hvis sygdom indtraf 

efter, at ferien var begyndt. Det er nu blevet ændret med en ændring af ferieloven, hvor alle har ret til mi-

nimum 4 ugers ferie. 

 De første 5 sygedage giver ikke adgang til erstatningsferie. Der er således først erstatning fra sygedag 

nummer 6 for medarbejdere, der har optjent 25 feriedage. Hvis man har været ansat et helt kalenderår, har 

man fra 1. maj året efter optjent 25 feriedage. Medarbejdere, der har optjent mindre end 25 feriedage, har 

ret til erstatningsferie efter et forholdsvis lavere antal sygedage. Man har ret til erstatningsferie efter, at 

man har været syg 1/5 af sin ferie. Kontakt kredskontoret, hvis der er uklarheder om erstatningsferien. 

  

Man skal kontakte sin arbejdsgiver på første sygedag i ferien, på samme måde som man plejer, også selvom 

man eks. først har ret til erstatningsferie fra sjette dag. Hvis man er for sent med sygemeldingen, vil man 

først have ret til erstatningsferie 5 dage efter, man har sygemeldt sig (ved 25 feriedage). Der kan dog være 

tilfælde, hvor den ansatte åbenlyst ikke kan være i stand til at melde sig syg, f.eks. ulykke, svær tilskade-

komst eller lignende. Da vil det bero på et konkret skøn, hvorvidt man er berettiget til erstatningsferie fra 

sjette dag eller ej. 

  

Hvis der ikke er nogen på skolens kontor/arbejdspladsen på det tidspunkt, hvor man sygemelder sig - f.eks. 

i den kollektive ferie - modtages sygemeldingen af Løn & Personale på rådhuset. Kredsen anbefaler, at man 

supplerer en telefonisk sygemelding med en mail til Løn og Personale, som sendes cc: skolens leder, så det 

efterfølgende kan dokumenteres, at sygemeldingen er foretaget rettidigt. 

Man skal kunne dokumentere sin sygdom overfor arbejdsgiver. Gyldig dokumentation kan være lægeerklæ-

ring, frihåndsattest eller et journaludskrift fra behandlende læge/sygehus. Eventuel betaling af lægeerklæ-

ring er i denne situation for egen regning.  



 

 

  

Den nævnte ændring er en ændring af ferieloven forårsaget af praksis fra EU-domstolen. Lærere m.fl. er 

omfattet af ferieaftalen for kommunalt ansatte fra 2008. Dog er ferieloven minimumslovgivning på områ-

det, derfor er ferielovens bestemmelser implementeret i ferieaftalen. 

 

Såfremt sygemeldingen sker inden eller senest samtidig med den kollektive feries begyndelse, er der ret til 

at få suspenderet hele ferien uden ovennævnte fradrag og afholde den på et andet tidspunkt. 

Ny bogudgivelse 

Tredje bog i serien ’Pædagogisk Rækkevidde’ er nu klar til download via Min side på foreningens hjemme-

side dlf.org. Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du hente bogen gratis både som lydbog og som 

e-bog.  

Det er Tine Basse Fiskers bog ’Samarbejde og inklusion’. I bogen viser Tine Basse Fisker, hvordan samarbej-

de er en forudsætning for at skabe god inklusion i skolen. 

 

Jeg håber, at du vil finde bøgerne anvendelige – og at de kan give anledning til nogle gode pædagogiske 

drøftelser.  

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19063909&uid=1130098274&&&https%3A%2F%2Fmedlem.dlf.org%2F

