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    Tårnby den 6. september 2018 
 
 

Kære medlem 

90 års fødselsdagsfesten er flyttet til 
den 9. september 2022.  
Hvis du har tilmeldt dig og betalt og gerne vil 
deltage, skal du ikke foretage dig noget.  
Hvis du er tilmeldt og ikke kan deltage, kan du få 
dine 100 kr. retur – send en mail til 013@dlf.org 
med navn og kontonr. Så returnerer vi pengene.  
 
Vi udsender mere information, når vi nærmer 
os festen. 

                    
 

Vinterferie og sygdom. I tilfælde af at du er eller bliver syg i uge 7 gælder følgende:  
➢ Hvis du er syg i ugen op til uge 7 og i uge 7, har du ret til erstatningsferie.  
➢ Hvis du bliver syg i weekenden op til uge 7 eller mandag morgen i uge 7 inden 

arbejdstidens begyndelse og er syg i hele uge 7, kan du få erstatningsferie. Du skal have 
sygemeldt dig til din arbejdsgiver inden arbejdstidens begyndelse (skoledagens start) for at 
få erstatningsferie for hele uge 7. Din ferie starter først, når din arbejdstid starter. 

➢ Hvis du bliver syg i uge 7, skal du sygemelde dig til arbejdsgiver så hurtigt som muligt.  
I henhold til ferieloven har du mulighed for at få erstattet din ferie. Du kan få erstatningsferie efter 5 
sygedage, de 5 dage er en karensperiode, de bliver ikke erstattet.  
De 5 dage behøver ikke at ligge inden for samme ferieperiode, men kan være spredt over flere 
ferieperioder indenfor samme ferieår. Ferieåret går fra 1. september 2021 til udgangen af 
december 2022 
 
Husk ved sygdom: Meld dig så hurtigt som muligt syg til din arbejdsgiver. Du skal kunne 
dokumentere din sygdom med en lægeerklæring (som du selv skal betale), udskrift fra lægejournal 
eller lige pt. kan det være en positiv coronatest.  
 
Forfatteraften med Morten Pape 
Arrangementet, der er planlagt i samarbejde med TKL, er flyttet til den 23. marts klokken 19.00 – 
20.30. Der bliver serveret vand, vin og øl. 
Vi beklager besværet, men vi har for at have et overblik over deltagerantallet behov for, at I 
tilmelder jer igen. Der bliver udsendt nye tilmeldingslister til skolerne, hvis I ikke ser dem så spørg 
jeres tillidsrepræsentant på skolen. Du kan desuden tilmelde dig direkte til Lærernes Hus 
013@dlf.org eller på tlf. 32510821 
 
Generalforsamling 
Vi afholder kredsgeneralforsamling torsdag den 10. marts. Det er kl. 16.30 – ca. 18 på 
lærerværelset, Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Der er opslag om 
generalforsamlingen på din skole. Der er link til den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen 
her: https://www.dlfkreds13.dk/om-kreds-13/generalforsamling-2022  
Der bliver under generalforsamlingen serveret vand, vin og øl. Vi slutter af med sandwich, hvis du 
ønsker sandwich, skal du tilmelde dig på listen på din skole eller til Lærernes Hus 013@dlf.og  
 
På vegne af kredsstyrelsen 
Formand, Ulla Erlandsen 
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