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Så er skoleåret ved at nå sin afslutning og vi glæder os alle til en dejlig ferie. Vi er alle sammen 
begyndt at se frem mod det nye skoleår. Skolerne er ved at have de sidste ansættelser på plads, og 
det ser ud som om, vi på tværs af kommunen skal tage i mod lidt færre nyansatte lærere end de 
sidste par år. 
Opgaveoversigterne for næste skoleår er ved at være færdig, det er vigtigt, at du får en samtale 
med din leder om omfanget og tidsforbruget af opgaverne samt en eventuel prioritering af dem. 
 

OK18 
Overenskomstresultatet blev som bekendt stemt hjem. Valget havde en rekord stor 
stemmeprocent – tak til alle dem, der stemte i Vallensbæk. 
Der er nu sat navne på alle medlemmerne af kommissionen, der skal arbejde med anbefalinger til 
en arbejdstid for lærerne. Det er udover kommissionsformanden Per B. Christensen, lærer Gitte 
Grabov, højesteretsdommer Lars Hjortnæs, Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen, professor Lotte 
Bøgh Andersen, forskningschef Andreas Rasch-Christensen. Du kan læse mere om dem og 
kommissionen på Folkeskolen.dk. 
 
Efter OK18 er der i flere kommuner indledt samtaler omkring arbejdstid, men det er desværre ikke 
tilfældet i Vallensbæk. I stedet prøver vi i Vallensbæk Lærerkreds at få indflydelse og blive hørt på 
andre måder. Det gør vi alle de steder, hvor det er muligt - både på det politiske niveau, men især 
også på forvaltnings niveau. Vi har senest deltaget i en workshop, der handlede om ”et udviklende 
børne- og ungeliv”, som er en del af den nye kommunalplansstrategi. Samtidig har vi møder med 
både centerchef og ledelserne, hvor vi drøfter de mere hverdagsnære udfordringer. 
 

   

Ferie og sygdom 
 
Ferieugerne ligger i år i uge 28, 29 og 30, de øvrige dage er afspadsering. 
 
Hvis du ikke har optjent fuld ferie i Vallensbæk Kommune skal du 

 Indsende/aflevere feriekort fra tidligere arbejdsgiver eller  

 Kontakte a-kassen om dagpenge for kollektivferie (Lærernes a-kasse ved besked) 

o Ring til Lærernes a-kasse eller 

o Brug hjemmesiden Kollektiv-Ferie 

http://www.dlfkreds9.dk/
mailto:009@dlf.org
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/
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Hvis du er syg ved feriens start, begynder din ferie først, når du er raskmeldt. Du skal have 
sygemeldt dig inden feriens start. Bliver du syg i løbet af ferien, skal du sygemelde dig som 
beskrevet på intra. Du har ikke ret til erstatningsferie i de 5 første sygedage (det er fra det 
tidspunkt, du melder dig syg, at der skal gå 5 dage). Du skal selv skaffe og betale lægeerklæringen 
som dokumentation for din sygemelding. Bliver du syg i udlandet, skal du også sikre dig 
dokumentation for sygdommen.  
Det kan være væsentligt at melde dig syg, selvom du har en formodning om, at det er kortvarigt, 
da du jo kan risikere at blive syg i forbindelse med efterårsferien eller vinterferien. Der er altså 5 
karensdage i alt for de 5 ferieuger. 
 

Ferielukket på kontoret 
 
Kontoret er lukket fra torsdag d. 5. juli til søndag d. 5. august begge dage inklusiv.  Hvis du i den 
periode har brug for akut hjælp, kan du skrive på 009@dlf.org eller ringe til Formanden på 51 77 
25 51 
  
De bedste hilsner  
Merete Randskov 
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