
Sommerferien står for døren og vi ved, at alle ser frem til den, og at den er 

fuldt fortjent. Vi er sikre på, at den vil blive nydt i fulde drag. 

Kredskontoret er lukket fra torsdag d. 4. juli. Vi er tilbage igen mandag d. 

5.august. 

Har du brug for at få fat i os i sommerferien, kan du altid skrive til os på kred-

sens mail 025@dlf.org.  

Du kan også kontakte os telefonisk. I ugerne 27, 28 og 29 kan du kontakte Thomas 

på 26741085 og i ugerne 30 og 31 kan du kontakte Christian på 31234719.  

Kredsstyrelsen ønsker jer alle en skøn sommerferie. 

Sommerferie 

Sygdom i ferien 

Hvis du bliver syg i ferien, skal du kontakte Susanne Stock Larsen i Al-

bertslund Kommune på tlf. 43683303.  

Læs i øvrigt alt om sygdom i ferien på 

hjemmesiden om både sygdom ved 

feriens påbegyndelse og sygdom efter 

ferien er påbegyndt.  
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Mulighed for dagpenge i kollektive ferier 

Vi skal gøre medlemmer, der ikke har optjent 5 ugers ferie i 2018, opmærksom på, at den kollekti-

ve ferie i Albertslund Kommune ligger fra og med torsdag d. 4. juli til og med onsdag d. 31. juli, 

samt i uge 42.   

Læs mere her: http://www.dlfa.dk/Din-situation/du-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/ 

Bemærk, at hvis du skal modtage dagpenge, skal du melde dig ledig første feriedag. 

Den 15. og 16. maj 2020 afholder vi Kredsweekend på Marienlyst Hotel i Helsingør.  

Book allerede nu datoen og glæd dig til herlige indslag, spa, Casino og formidabel hygge 

sammen med kolleger på tværs af skolerne. 

Vi glæder os til at se jer. 

Kredsweekend 2020 

file:///O:/25/Arbejdsliv/Ferie/Sygdom i ferien.pdf
http://www.dlfa.dk/Din-situation/du-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/


 

Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 12.00 

Onsdag kl. 8.30 - 14.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 13.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

Tillidsrepræsentanter: 

Herstedvester Skole, Marianne Mortensen & Christian 

Olsen 

Herstedøster Skole, Signe Bjørn Jensen & Sanne Bruhn 

Thrane 

Herstedlund Skole, Jakob Kyu Schønemann 

Egelundskolen, Lisbeth Hummelmose 

Brøndagerskolen, Sigrid Pedersen 

UU-Vestegnen, Jesper Thorius 

PPR, Birgitte Diness 

Kontaktpersoner for pensionister: 

Jette Sonne, jhsonne@gmail.com  42 77 37 21 

Inge-Lise Nørklit, Inge-Lise@dodlnet.dk 29 28 60 07 
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Som du sikkert  ved, er der vedtaget en ny ferielov, som når den er fuldt udfaset betyder, 

at man optjener ret til at afholde ferie med løn efter en måneds arbejde. Deraf begrebet 

samtidighedsferie. 

Den nye ferielov vil være fuldt implementeret pr. 1.9.2020.  

Indtil da er der en overgangsordning. 

Lige nu (i perioden 1.5.2019-30.4.2020) skal vi afholde den ferie, vi optjente i kalenderåret 

2018. 4 uger i sommerferien 2019 og 1 uge i efterårsferien 2019. 

Fra 1.1.2019 til 31.8.2019 optjener vi ferie til afholdelse næste sommer (skal afholdes i pe-

rioden 1.5.2020-31.8.2020). På 8 måneder når vi kun at optjene 16,64 dage. Derfor plan-

lægger kommunen/skolerne med, at lærerne i juli 2020 skal afholde 16 dages ferie samt 

holde 4 0-dage (hvor der ikke placeres arbejdstid). 0,64 dage overføres til det næste fe-

rieår.  

Hvordan den kollektive ferie for lærere i Albertslund Kommune bliver fastlagt fremover, 

når samtidigshedsferien er fuldt implementeret, er endnu ikke fastlagt. 

Ny ferielov 


