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OK18                
 
Klubmøderne i maj gav mange gode input til 
fokuspunkter som DLF skal give særlig op-
mærksomhed ved de kommende forhandlin-
ger med KL.  
 
Nogle af stikorderne der blev givet var: loft på 
undervisningstimetallet, tid på øvrige opga-
ver, varslingsbestemmelser ved for eksempel 
omlægning af skema eller nye arbejdsopga-
ver, deltidsansatte skal sikres et rimeligt for-
delingstal ift. ansættelsesprocent og både 
undervisnings- og andre opgaver, aldersre-
duktion …… og meget mere.  
Sammenlignes jeres input med kollegaer fra 
hele landet, er der selvfølgelig – og heldigvis 
– mange sammenfald.  
 
Det centrale OK-udvalg får helt sikkert nok at 
arbejde med, inden de endelige OK krav skal 
til afstemning på kongressen i begyndelsen af 
oktober. 
                                                

                                                                                         
Opgaveoversigt 

 
Mandag den 26.6 har alle fået deres opgave-
oversigt for kommende skoleår.  
 

Du skal være opmærksom på omfanget af 
den enkelte opgave og således kan tage det 
ansvar der følger med den. Din leder ikke 
skal have den oplevelse, at du varetager den 
fyldestgørende.  
 

Du bør eventuelt tage en snak med din leder, 
så I begge har samme forståelse af hvad der 
ligger i den enkelte opgave. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vigtige informationer i forbindelse med 
ferie: 
 
Nyuddannet eller nyansat 
 
Sommerferie 
 

Hvis du er sygemeldt inden ferien og fortsat 
er syg på den 1. feriedag, kan du ikke holde 
din ferie. Du mister ikke din ret til ferie, men  
den kan så holdes på et andet tidspunkt eller 
blive erstattet økonomisk. 
 

Hvis du bliver syg i ferien er det meget vigtigt, 
at du sygemelder dig på første sygedag.  
De første 5 dage efter din sygemelding reg-
nes som almindelige feriedage, men hvis du 
herefter fortsat er syg, har du ret til erstat-
ningsferie for de resterende feriedage, du er 
syg.  
Bemærk: de 5 dage før du har ret til erstat-
ningsferiedage regnes først fra dagen du sy-
gemelder dig. 
  

Syg før eller under din ferie 
 
6. ferieuge 
 

Hvis du ikke allerede har en aftale med din 
leder angående afholdelse af 6. ferieuge, bør 
du få lavet en aftale hurtigst muligt. Dette vil 
give dig større mulighed for at få opfyldt dit 
ønske til placering af ferien. 
 

De fem dages ferie kan eventuelt blive place-
ret som enkelt dage. 
 
 

6. ferieuge 
 
I sommerferien kan du altid komme i kontakt 
med Hillerød Lærerforening via vores mail 
030@dlf.org. Denne bliver løbende tjekket. 
 

Med venlig hilsen og på forretningsudvalgets vegne 
 

Zacharias Jensen 
Kredsformand 

http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/nyuddannet-eller-nyansat
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie#densjetteferieuge
mailto:030@dlf.org

