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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.
Et skoleår, der igen har krævet en kæmpeindsats af hver enkelt af jer for at få hverdagen til at hænge
sammen.
En opgave, der er løst til stor tilfredshed hos alle aktører omkring folkeskolen.
Vi kan derfor se frem til en virkelig velfortjent sommerferie og håbe på, at det næste vil blive et mere
normalt skoleår uden en masse ”coronaforstyrelser”.

Ferie
Ugerne 27,28 og 29 er ferieuger i Tønder Kommune.
Uge 30 er en afspadseringsuge og giver ved sygdom/manglende optjening ikke erstatningsferie.

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 Lærernes a-kasses hjemmeside: www.laka.dk.

Kredskontorets åbningstider i sommerferien
Kredskontoret er lukket fra 5. juli til 30. juli. 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 26 og 31 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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