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Sommerferien nærmer sig hastigt og selvom vi på skolerne har været tilbage til noget, der ligner en 
almindelig skoledag i et stykke tid nu, så er der forsat en Coronadagsorden, der skal håndteres. Det 
betyder f.eks., at mange har travlt med konverterede lejrskoledage, der nu skal afvikles som dagsture 
eller som arrangementer. De traditionelle idrætsdage bliver desværre ikke til noget i år, men til 
gengæld kan vi se frem til med glæde at kunne holde vores lokale sommerfester og på den måde 
markere, at vi endelig siger farvel til et vanskeligt arbejdsår og nu ser frem til både ferie og normale 
forhold igen.  
 
Ferieforhold: 
Eleverne har i år sidste skoledag fredag d. 25. juni og herefter har vi lærere oprydningsdage 28. og 
29. juni. Begge dage med arbejdstid fra 8.00 – 16.00, men med mulighed for, at der lokalt kan være 
muligheder for at anvende flekstid. Onsdag d. 30 er en 0-dag og herefter begynder den kollektive 
ferie fra torsdag d. 1. juli og løber 4 uger frem til og med onsdag d. 28. juli. Herefter følger så igen 0-
dage til og med fredag d. 30. juli. Mandag d. 2. august er der så opstart på plandage (uge 31) og her 
er der igen arbejdstid fra 8.00 – 16.00 og igen med lokale muligheder for anvendelse af flekstid. 
Eleverne har 1. skoledag mandag d. 9. august. 
 
Da vi nu er helt overgået til samtidighedsferie er udgangspunktet, at der ikke vil være ferietræk 
(løntræk), selvom man ikke har optjent løn til de fulde 4 uger. I stedet kan der anvendes forskudsferie 
for det, der vil optjenes i juli og august (de sidste 2 optjeningsmåneder i det nye ferieår), for så at få 
det modregnet i efterfølgende i juli og august. Undtagelser er dog: 
 

• Nyansatte der er ansat efter 1. september, der har feriekort (optjent løn til ferie) fra tidligere 
arbejdsgiver. I disse tilfælde skal dette feriekort anvendes til de dage der så vil blive lavet 
ferietræk for i sommerferien. 

 

• Nyuddannede der ikke har tidligere ansættelse og som ansættes efter 1. sept, men som har 
ret til feriedagpenge. Her vil det være vigtigt at man får meldt sig ledig i A-kassen på den 1. 
feriedag man ikke har optjent løn til. 

 
Spørg din TR eller henvend dig i kredsen hvis du er usikker på dine forhold og hvordan du skal 
forholde dig. 
 
Bliver du syg i ferien er der 2 regler: 
 

Regel 1 – syg inden ferie. 
Hvis du er syg op til feriens begyndelse, skal man melde sig syg til sin 
leder. Der er tale om ferieforhindring og ferien kan derfor ikke 
påbegyndes. Den udskydes til et senere tidspunkt, og afholdelsen af 
erstatningsferien aftales med lederen. 
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Regel 2 – syg i ferien. 
Denne regel bygger på en EU-dom, og efterfølgende lovændring i 
Danmark. Man har i EU ret til 4 ugers ferie (i DK i 5 uger), og det 
betyder, at de første 5 sygedage ikke giver ret til erstatningsferie. Du 
skal straks melde dig syg, og dokumentere dette ved attest fra læge 
(Udgiften hertil skal du selv betale). 
 

 
 
Hvis man som tjenestemand i den lukkede gruppe tænker at gå på pension i det kommende skoleår, 
er det en rigtig god idé at kontakte kredskontoret for at høre om der er nogle tidspunkter af skoleåret, 
der er mere givtige end andre. Foreløbigt er det nu meldt ud, at man bliver pensioneret fra et niveau 
svarende til 2 ekstra løntrin frem til 31. marts 2022. Derefter ved vi ikke, hvordan det ser ud og 
forventer ikke at have viden om det før primo 2022. 
 
Skoleårets planlægning – Nye opgaveoversigter: 
På alle vores skoler er man nu ved at have fagfordelingen og opgaverne for det kommende skoleår 
på plads. Det er en tid, der altid giver anledning til mange spørgsmål, og i år hvor vi har fået en lokal 
arbejdstidsaftale, der bygger ovenpå vores tidligere fælles forståelse, og herudover skal 
implementere en styrket indsats i inklusionsarbejdet på almenområdet, vil der naturligvis også være 
ting, der er nye og som måske også skal justeres yderligere til inden det lander helt. Der er ikke lagt 
besparelser eller tilført nye ressourcer, som ændrer på rammerne eller det gennemsnitlige 
undervisningstimetal på 760 timer, som man politisk har lagt til grund for skolens økonomi. 
 
Som altid vil vi i Glostrup Lærerforening følge op på opgaveoversigterne, når vi modtager dem i 
opstarten af det kommende år. Vi har indskrevet i arbejdstidsaftalen, at vi følger op en række 
elementer - herunder på sammenhængen mellem UV og forberedelse, vores enighed om at styrke 
ressourcen til klasselærerarbejdet, forholdene for de nyuddannede, samt ønsket om at arbejde med 
meningsfulde team. 
Hvis I oplever, at der er ændringer i jeres samlede opgave, som I ikke forstår, så er det som altid 
vigtigt, at I inddrager TR i jeres spørgsmål, så der kan blive samlet op på de evt. 
uhensigtsmæssigheder der evt. er. 
 
Politisk aftale om flere frihedsgrader til folkeskolen: 
1. juni landede et bredt politisk forlig, som på bagkant af Corona, giver udvidede frihedsgrader til 
kommunerne ift. folkeskolen i det kommende skoleår. Aftalen kommer dog meget sent i forhold til, at 
planlægningen af et kommende skoleår er langt.  
 
Alligevel skal vi selvfølgelig se på de muligheder dette kan give os, for endelig at få gjort op med 
noget af bøvlet, og de tiltag, som har vist sig både meningsløse og i nogle tilfælde direkte 
problematiske. Med aftalen kan kommunerne i det kommende skoleår fravælge/ tilpasse, at der 
skal udarbejdes f.eks. kvalitetsrapport og elevplaner. Det vil også være muligt at korte skoledagene 
for eleverne gennem en konvertering af UU-timer eller holddannelse i de fag, hvor 
minimumstimetallet fjernes. Der blødes også op på kompetencekravet, så det vil være muligt for 
kommunerne i højere grad at følge et fålærerprincip, hvor det evt. kunne være en nyttig løsning.  
 
Med aftalen følger også lidt økonomi som vil svare til ca. 330.000 kr. for Glostrup Kommune. Beløbet 
svarer derfor til ca. 70 % af den pulje, der har været afsat til konvertering af UU-timer i Glostrup - og 
vi har derfor et meget godt billede af, hvilke rammer det giver.  
Aftalen kan se her:  
https://www.uvm.dk/sitecore/content/global/news/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-
mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021 
                                                                                                                                  
Samme morgen som aftalen blev udmeldt, kontaktede vi/Glostrup Lærerforening både forvaltning, 
det politiske niveau, skolebestyrelsen og selvfølgelig skolelederforeningen, for hurtigst muligt at få 
gang i en dialog om muligheder og ønsker. Dette arbejde er nu i gang og sammen ser vi på de 
muligheder og ønsker, vi har fælles interesser i, og som herefter skal afdækkes nærmere ift. 
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pædagogiske, planlægningsmæssige og økonomiske konsekvenser, så vi forhåbentlig får brugt de 
nye muligheder godt til gavn for både elever og lærere. 
 
Ferielukning: 
 
Kredskontoret er lukket fra torsdag den 1. juli til og med onsdag den 29. juli. Kredsens almindelige post 
og mail tjekkes jævnligt, men har man akut brug for hjælp, kan man kontakte Thomas på tbje@dlf.org 
eller mobil 20 82 96 41. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
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