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Medlemsbrev 10 - august 2021 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 

 
Nyt skoleår 
Velkommen tilbage til et nyt skoleår, et skoleår, der forhåbentlig bliver mere forudsigeligt, end det 
tidligere. Det har jo på alle måder været et usædvanligt skoleår, ligesom din ferie måske heller ikke 
helt har formet sig som vanligt. Heldigvis er vi kommet rigtig langt i vaccineprogrammet, så mon 
ikke skoleåret 2021/2022 nærmer sig et helt normalt skoleår med de ændringer, det blev muligt at 
foretage i forbindelse med, at skolerne kan veksle understøttende undervisning til to-
lærerordninger. 

Når det så er sagt, så er eleverne vendt tilbage, og i sidste øjeblik er der udsendt nye retningslinjer 

for, hvordan coronavirus skal håndteres på skolerne. De nye retningslinjer skal skolerne nu til at 

forholde sig til, men foreløbigt ser det ud til, at de fleste regner med, at det bliver en næsten 

normal skolehverdag, der er i sigte, og det glæder alle sig vist til. 
 
Du har formentlig sammen med dine kollegaer brugt sidste uge på at gøre skoleåret klar, så 
eleverne har fået en rigtig god skolestart i dag. Vi håber, at du sammen med gode og hjælpsomme 
kollegaer får et godt og harmonisk arbejdsår. Held og lykke! 

 
Registrering af timer, der giver ulempetillæg 
Vi har erfaret, at nogle af vores medlemmer glemmer at give ledelsen besked om de møder, de 
deltager i efter kl. 17. Det er typisk skole-hjemsamtaler og forældremøder, men også andre møder 
der er godkendt af ledelsen. Du skal give ledelsen besked umiddelbart efter mødet, da 
ulempetillægget udbetales ved den førstkommende lønudbetaling efter registrering. Tillægget er 
på 25% af din nettotimeløn. 
 
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 
tirsdag den 5. oktober kl. 19-21. I Brønderslev Kommune foregår det torsdag d. 7. oktober 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 fået 
Bjarne Axelsen til at styre slagets gang. 
Vi ser frem til en rigtig god debat om skolepolitiske emner, så tag din kollega under armen, mød 
talstærkt op og hør de forskellige partiers holdninger til fremtidens folkeskole i vores kommuner. 
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Der vil blive mulighed for at du kan give din mening til kende. Folkeskolen bliver det vigtigste 
emne i valgkampen til KV21.   
 
 

 
 
Når du at afholde din ferie inden Nytår? 
4 ugers beskyttet ferie: Ifølge ferieloven og den kommunale ferieaftale har man som lønmodtager 
pligt til at afholde 4 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden 01. september i år 2020 til 31. december 
i år 2021. Det har en særlig betydning for dem, der er blevet forhindret i at afholde ferie som følge 
af eksempelvis barselsorlov eller sygdom. 
Den 5. ferieuge udbetales automatisk, hvis den ikke er afholdt frem til den 31.12 i år 2021 (Dette 
gælder fuldtidsansatte, der har været ansat i hele ferieafholdelsesperioden 1.september 2020 til 
31. december 2021). Den 5. ferieuge udbetales senest 31. marts 2022. Det kan aftales, at den 5. 
ferieuge i stedet overføres til følgende ferieafholdelsesperiode 1. september 2021 til 31. 
december 2022. 
Den 1.-4. ferieuge kan kun overføres til næste ferieafholdelsesperiode, hvis man er ferieforhindret 
helt frem til 31. december i år 2021. Ellers skal ferien afholdes inden 31. december 2021 - f.eks. 
ved raskmelding efter sygdom og/eller tilbagekomst efter barsel. Ved manglende afholdelse, uden 
at ferien er forhindret frem til 31. december 2021, fortabes ferien for medarbejderen og 
indbetales i stedet til feriefonden. 
Det er uden betydning, om man kunne have holdt ferien, inden feriehindringen indtrådte. 
Den 1.-4. ferieuge kan kun udbetales, såfremt feriehindringen består frem til 31.12.2022. Ellers 
skal den afholdes efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, når feriehindringen ophører. 
Hovedferien på 3 uger skal som udgangspunkt afholdes sammenhængende. 
Hvordan ser jeg, om jeg har restferie? 
Restferie fremgår af din lønseddel – som regel den sidste side. Hvis der i ferietimerne for perioden 
01.09.2020 – 31.12.2021 står mere end 74 timer for fuldtidsansatte (2X ugentligt timetal for 
deltidsansatte), skal du foretage dig noget. (37 timer, hvis du ikke holder efterårsferie eller anden 
ferie frem til 31.12.2021) 
 
Kontakt gerne kredskontoret for individuel rådgivning. Du kan også tage en samtale med din 
arbejdsgiver om, hvordan evt. restferie skal håndteres. 
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