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Ferie 

Vigtigt for nyuddannede og medlemmer der har 

skiftet job og af andre grunde ikke har optjent fuld 

ferie. 

  Fuld ferie er optjent såfremt man har været 

ansat i hele 2011, det er ikke nok man blot er 

ansat henover ferie i 2012. 

Der afholdes 4 uger i juli måned. Har man 

ikke optjent 20 dages ferie til afholdelse skal 

man henvende sig til A-kassen i god tid. Helst 

allerede i maj måned 

5. ferieuge afholdes i uge 42. 

 Kollektiv ferie 

Der er tale om kollektiv ferielukning, når 

kommunen har placeret ferie for alle lærere i 

samme periode. Arbejdsgiveren fastlægger 

tidspunktet for de 5 ugers ferie, du efter 

ferieloven har ret til.    

 Dagpenge ved kollektiv ferie:  
Du kan, hvis du flytter arbejdsplads komme 

ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 

5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på 

arbejdspladserne er fastlagt forskelligt. Som 

nyuddannet kan du ligeledes være tvunget til 

at holde ferie, selvom du ikke har optjent 

feriepenge.  

 

I begge tilfælde har du mulighed for at søge 

dagpenge. Betingelserne for at modtage 

dagpenge adskiller sig på nogle punkter 

markant fra at få feriedagpenge. Når du får 

dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejds-

markedet i hele perioden og være tilmeldt som 

ledig på jobnet fra første ledige dag. Det 

betyder, at du skal befinde dig i Danmark og 

deltage i møder mv., som du kan blive 

indkaldt til. Du kan læse mere om, hvad du 

skal gøre, når du skal melde dig ledig her! 

 

Du skal have brugt alle dine feriepenge og 

feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Som 

ny-uddannet har du som udgangspunkt ret til 

15 dage med feriedagpenge (medlemmer 

optaget inden 1. maj 2011). Først efter du har 

holdt dage med evt. egne optjente feriepenge 

og dage med feriedagpenge, kan du søge om 

dagpenge ved kollektiv ferie.          

Det betyder at lærere færdiguddannet efter 

1.maj 2011 ikke længere har ret til 

feriedagpenge, men kun dagpenge efter 

glædende regler. 

 

Trinindplacering ved pensionering af tjenestemænd 

Vi har modtaget nye oplysninger angående trinind-

placeringen. Der skal dog tages forbehold. 

Følgende vil dog formentlig gøre sig gældende: 

I perioden fra 01.04.2012 til 30.09.2012 vil tjeneste-

mænd på løntrin 42,43,44 og 45, gå på pension et 

skalatrin højere. Tjenestemænd på trin 46 og 47 vil gå 

på pension efter det tilsvarende skalatrin.  

Tjenestemænd på løntrin 48 og opefter vil blive 

pensioneret fra et skalatrin lavere. 

I perioden fra 01.10.2012 til 31.03.2013 vil der nok 

kun ske mindre ændringer. Dette vides til september. 

Børnehaveklasseledere som er tjenestemænd på trin 35 

vil blive pensioneret fra skalatrin 37 i først nævnte 

periode og formentlig ligeledes fra skalatrin 37 i 

sidstnævnte periode Igen med forbehold. 

 

Det skal her ligeledes bemærkes, at der pågår en 

domstolsafgørelse netop angående trinindplaceringen 

af tjenestemænd ved pensionering. Dette skyldes at der 

er opstået en uenighed mellem organisationerne og 

personalestyrelsen (nu moderniseringsstyrelsen) på  

nævnte område. 

 

Lønsedler 

Der er været afholdt et møde mellem Kolding 

lærerkreds og Lønafdelingen i forbindelse med 

mangler på de nye lønsedler. 

Hen af vejen bliver de fleste af vores ønsker opfyldt, så 

som at man igen kan se sin timeløn og antal enheder i 

forbindelse med div. tillæg. 

En ny service er jubilæumsdatoen, såfremt den ikke er 

korrekt henvender den ansatte sig direkte til 

lønafdelingen. 

Tilbage er der nogle tekstformuleringer, som åbenbart 

ikke er så nemme at rette. 

F.eks. selvom der står en forkert tekst ved 

undervisningstillægget er beløbet det rigtige. 

Kredsen følger udviklingen. 

 

Ny lærerkalender 

http://www.jobnet.dk/
http://www.dlfa.dk/default.aspx?func=article.view&id=687740&lang=DK


Den nye lærerkalender er udkommet og vil blive 

omdelt af din TR i uge 18 og 19. 

  
 

 

OK 13 

Den 24/4 afholdtes et fællesmøde for 

tillidsrepræsentanterne i Vejen, hvor Anders Bondo 

præsenterede hovedstyrelsens forslag til krav ved de 

kommende ok-forhandlinger.  

Foreløbige krav:  
 

Løn og pension 

 Reguleringsordningen bevares så 

lønudviklingen følger lønudviklingen på det 

private arbejdsmarked 

 Generelle procentvise lønstigninger med 

henblik på sikring af reallønnen 

 ATP-satsen skal forhøjes til A-sats for alle, 

der ikke er på A-sats 

 Forhandling af midlerne i 

specialundervisningstillæggene 

 Et permanent og velfungerende lønsystem for 

ansatte på de frie skoler 

 

Kvalitet i undervisningen 

 Sikring af, at lærerne m.fl. har de nødvendige 

kompetencer til at løse undervisningsopgaven 

kvalificeret 

 Sikring af, at lærerne m. fl. kan leve op til 

kravene i folkeskoleloven/lovgivningen 

 Iværksættelse af konkrete initiativer 

(indsatsprojekter), der sikrer at 

inklusionsopgaven kan løses kvalificeret 

 

Forbedret arbejdsmiljø 

 Iværksættelse af konkrete initiativer 

(indsatsprojekter), der styrker 

forudsætningerne for, at lærere m. fl. kan 

blive længere på arbejdsmarkedet gennem 

forbedret arbejdsmiljø 

 Forbedrede fysiske rammer for at kunne løse 

opgaverne på arbejdspladsen  

 

Ungdomsuddannelsen for unge 

med særlige behov 

 Indgåelse af en overenskomst på USB/STU-

området 

 

Røde Kors lærere 

Indførelse af mellemledere    

  

 

 

 

Den kommende periode er der lagt op til en medlems-

debat, hvilket vil være et oplagt emne på et klubmøde i 

maj.  

Har man input til kravene til OK13 ser kredsen gerne 

man sender det via www.koldingkreds.dk/kontakt. 

Sidste frist for input: 6/6-2012. 

På hjemmesiden kan man ligeledes følge de indkomne 

forslag.  

 

Medlemsmøde - inklusion 

Torsdag den 19. april afholdt Kolding Lærerkreds 

medlemsmøde på Lyshøjskolen vedrørende inklusion. 

Omkring 70 medlemmer havde valgt at bruge et par 

timer på dette emne. Det var flot at se at så mange 

deltog, men det understreger også, hvilken stor 

udfordring folkeskolen står overfor, når det drejer sig 

om inklusion. 

 

Oplægsholder Camilla Dyssegaard gjorde det helt 

tydeligt, at her er en opgave, hvor skoleledelse og 

lærere skal arbejde tæt sammen, også når det gælder 

den inklusionsstrategi, der skal udarbejdes på hver 

skole. Det var desværre meget få, der kunne række 

hånden op, da Camilla Dyssegaard spurgte ind til, hvor 

meget de tilstedeværende lærere havde været inddraget 

i processen vedrørende inklusionsstrategi. Men det er 

af afgørende betydning for det videre forløb, at ledelse 

og lærere i fællesskab får udarbejdet en inklusions-

strategi. 

 

Camilla Dyssegaard bog findes på alle skoler og på 

Kolding Lærerkreds´s hjemmeside kan du finde hendes 

oplæg. 
 

  

  
Med venlig hilsen 

 

Kolding Lærerkreds 

http://www.koldingkreds.dk/kontakt

