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Medlemsbrev 8 - april 2020 
 

 
 
Det ser ud til, at genåbningen af skolerne er gået over al forventning. Forældretilfredsheden er stor, eleverne er 
glade for igen at se både klassekammerater og lærere, og lærerne er glade for igen at være sammen med 
eleverne. Hjemme sidder stadig de lærere, der har undervisning i 6. – 10. kl., og der spores efterhånden en vis 
længsel efter igen at møde eleverne fysisk, ligesom det kollegiale fællesskab er en mangelvare i øjeblikket. 
 
Der har været brug for ekstra personale på skolerne for at kunne efterleve de mange sundhedsfaglige 
retningslinjer, og det er blevet klaret, dels ved at skolens eget personale er blevet flyttet over i nye opgaver, dels 
ved at der er skoler, som har lånt medarbejdere fra andre fagområder. Det er ikke sikkert, at den nye kollega 
føler sig helt tryg og sikker med de nye opgaver, eller at vedkommende har faglig uddannelse til at løse den 
pågældende opgave, men ved fælles hjælp kan det forhåbentligt lykkes at løse opgaverne sundhedsmæssigt og 
fagligt forsvarligt.  
 
𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐞𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐦.𝐯. 
Konkret betyder det også, at der kan være behov for at ændre i indholdet af din opgaveportefølje og arbejdstid. 
Skolelederen kan ud fra en sundhedsmæssig og pædagogisk vurdering, eksempelvis bruge en lærer fra 6. – 10. 
klasse i 0. – 5. klasse, ligesom en deltidsansat lærer i en periode kan pålægges ekstra arbejde. Det skal dog ske 
indenfor de gældende overenskomster og de arbejdstidsaftaler, som vi allerede har indgået med kommunerne. 
Eventuelle ændringer i opgaveporteføljen eller i mødeskemaet skal derfor ske på baggrund af en dialog mellem 
dig og din leder. Det er i dialogen vigtigt at være opmærksom på, om ændringer i arbejdstid eller 
opgaveportefølje medfører en øget mængde undervisning i forhold til din opgaveoversigt. Planlægning med 
mere undervisningstid og overtid skal registreres, således at du sikres den rette udbetaling af løn.  
 
Forflyttelsesproces - Jammerbugt 
På grund af den ekstraordinære situation, vi har stået i, valgte Jammerbugt Kommunes skoleforvaltning at 
udskyde den forflyttelsesproces, der var sat i gang, en måned. For den enkelte medarbejder betyder det, at der 
kommer til at gå en måned mere, inden man får en afklaring af situationen. Som kreds bakker vi op om 
forvaltningens beslutning, da det for den samlede personalegruppe har en positiv betydning. I løbet af en måned 
sker der sædvanligvis rigtig meget i forhold til lærere, der får job andre steder, lærere der ønsker at gå på 
pension, og sidst med ikke mindst får skolelederne i løbet af en måned et større overblik over den økonomiske 
mulighed. 
 
 

 
 
 
Særlig feriegodtgørelse er mindre i 2020 
Vedtagelsen af den nye ferielov og den nye ferieaftale medfører nogle ændringer i udbetalingen af særlig 
feriegodtgørelse. 
Særlig feriegodtgørelse er hidtil blevet udbetalt den 1. maj hvert år med 2,15% af det foregående kalenderårs 
løn. Fremadrettet deles de 2,15% til særlig feriegodtgørelse i 1% til særlig feriegodtgørelse i relation til ferie 
efter ferieaftalens 5 almindelige ferieuger og resten – 1,15% i relation til 6. ferieuge. De 1,15 % udbetales som 
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vanligt den 1. maj, men de 1% i relation til de almindelige 5 ferieuger udbetales i to portioner den 31/5 og 31/8 
efter den 1/9-2020. 
Sammen med den ferie, der er optjent 1/9-2019 til 31/8-2020 og som er indefrosset i en særlig feriefond, er der 
tillige indefrosset 1% af den optjente ferie fra optjeningsperioden 1/9-2019 til 31/8-2020.  
 
Derfor udbetales der mindre i særlig feriegodtgørelse den 1. maj 2020. 
Reduktion af den særlige feriegodtgørelse er op til ca. 17% af det sædvanlige niveau – svarende til 1% af lønnen i 
perioden 1/9-2019 til 31/12-2019.  
De indefrosne midler fra særlig feriegodtgørelse frigives sammen med de øvrige indefrosne feriemidler, når man 
forlader arbejdsmarkedet – dog tidligst 1. oktober 2021. 
 
Den 1. maj 2021 er der også en reduktion. Til gengælde udbetales der også særlig feriegodtgørelse den 31/5 og 
den 31/8 i 2021. 
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