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25. juni 2020 

Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds 
 
Sommeren er godt i gang, med alt hvad den indebærer af solskin, udsigt til ferie, udsigt til et nyt skoleår og 

afslutning af det gamle. 

Dette er på trods af, at vi historisk set har oplevet den mest mærkelige afslutning på et skoleår. En 

afslutning der i den grad har været præget af coronavirussets indtog. Heldigvis har vi her i vores del af 

landet været forskånet for de helt store udbrud, men alligevel har ”corona” lagt sig som en svøbe ud over 

hele samfundet. 

På trods af det har I skullet afvikle nødundervisning for eleverne dels hjemmefra og dels i forbindelse med 

den delvise genåbning af skolerne. Alle har ydet en formidabel indsats, og der har da også kun været ros for 

vores indsats fra vores arbejdsgiver. 

Arbejdstid 

Som lærer/Bh.klasseleder er det nu, du skal være opmærksom på, om opgørelsen af din arbejdstid henover 

skoleåret 2019/20 er opgjort korrekt. Det er særligt vigtigt i år, da nødundervisningen mange steder har 

forårsaget ændringer i arbejdsplanen. 

Du kan selv gå ind på TRIO web og se, hvad der er skrevet ind. 

Hvis det kniber med overskueligheden, eller du har spørgsmål til Arbejdstidsopgørelsen, så spørg din leder 

og/eller TR. 

Syg i ferien   

Skulle du blive ramt af sygdom før eller i sommerferien, er det vigtigt at meddele dette til skolelederen, da 

der så er mulighed for at få erstatningsferie efterfølgende! Er skoleledere ikke til at træffe, skal du kontakte 

skoleforvaltningen/kommunen på tlf. 74 92 92 92.   

Ikke optjent ferie   
 
Har du ikke optjent ret til ferie, har du mulighed for at få dagpenge i ferieperioden. Du skal blot melde dig 

ledig senest på første feriedag.  Har du optjent delvis ferie, foregår det på samme måde. Du melder dig 

ledig, når du har brugt de optjente feriedage.  Se DLF/A’s hjemmeside: www.laka.dk 

Kredskontorets åbningstider i sommerferien  

Kredskontoret er lukket fra 6. juli til 3. august.  Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du sende en 

mail til 095@dlf.org, hvorefter vi vil kontakte dig. (Mailkontoen vil jævnligt blive gennemset).  

I uge 27 og 32 er kontoret kun delvis bemandet, men vi kan kontaktes pr. mail eller på telefon 28 79 81 30. 

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god sommerferie! 

På kredsstyrelsens vegne 

Henrik Jakobsen, Formand. 
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