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Sygdom i sommerferien: 
Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve 
erstatningsferie ved sygdom under ferie. De 
ændrede regler betyder, at ansatte har ret til 
erstatningsferie efter 5. sygedag. De første 5 
sygedage under ferie giver altså ikke ret til 
erstatningsferie. 
Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til 
erstatningsferie, skal man meddele sygdommen 
til skolen efter de normale regler. Det skal man 
gøre selvom man er i udlandet. 
Man skal melde sig syg på 1. sygedag. Kommer 
sygemeldingen først på 3. sygedag er der først 
erstatningsferie fra 8. sygedag. 
For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte 
kunne dokumentere sygdommen overfor 
arbejdsgiveren. 
Skolerne må melde ud, hvordan evt. sygemelding 
i ferien skal foretages. 
Se hele notatet om erstatningsferie på 
www.koldingkreds.dk  
Der er ingen ændringer i reglerne ved sygdom der 
går hen over ferien (er startet inden ferien). 
 
Lønstigning: 
Alt tyder på at lønstigningen 1. oktober 2012 
bliver på sølle 0,15 % 
 
Skalatrinsfastsættelse ved pensionering af 
tjenestemænd: 

Alt tyder på at tjenestemænd der går af fra løntrin 
42, 43, 44 og 45 vil gå af efter et skalatrin højere 
helt frem 31.03.2013.  Der tages de sædvanlige 
forbehold.  

 

OK 13:  

Der er ikke kommet medlemstilkendegivelser. 
Kredsen støtter de krav Hovedstyrelsen har 
udsendt med vægt på gennerelle lønstigninger 
samt forbedring af arbejdsmiljøet.  
Kredsen er opmærksom på, at en evt. 
skattereform vil kunne have indflydelse på 

pensionsindbetalingerne. Dette følges og vil blive 
taget op, hvis det bliver tilfældet.  
 
Kvartalsvis opkrævning af kontingent: 
På generalforsamlingen i marts blev det meddelt 
under behandlingen af budgettet, at kontingentet 
fra juli måned ville blive opkrævet kvartalsvis. 
Hovedforeningen har åbnet for denne mulighed, 
og Kolding Lærerkreds kan spare et pænt beløb i 
opkrævningsgebyrer.  
 
Kredsens inklusionsundersøgelse: 
Vi har nu afsluttet inklusionsundersøgelsen og er 
i gang med at analysere besvarelserne. Tak til alle 
jer, der tog jer tid til at besvare den. Det er 
brugbare informationer i vores videre arbejde. 
Undersøgelsen viser, at inklusion har stor 
indvirkning på undervisningen, og at nogle 
lærere oplever, at det ikke er muligt at give elever 
med særlige behov den rette undervisning inden 
for de nuværende rammer. 
Mange lærere peger selv på en løsning af denne 
problematik, nemlig mere efter videre uddannelse 
og en udvidet tolærerordning. 
Vi vil senere vende tilbage med en mere 
uddybende analyse af undersøgelsen. 
 
Møde med uddannelsesudvalget samt 
forvaltningen: 
Kredsstyrelsen har denne uge haft et konstruktivt 
møde med uddannelsesudvalget og 
forvaltningen. På mødet blev udvekslet meninger 
om bl.a. inklusion og Kolding Kommunes 
skolevæsen og dets fremtid. Der var enighed om 
at vi også næste år skal mødes til et lignende 
møde.  
 
 

Med ønsket om en god sommer    
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