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    Tårnby den 6. september 2018 
 
 

Kære medlem 

Kontingent fra den 1. juli  
Vi besluttede på vores generalforsamling i foråret at sætte vores kontingentet lidt ned. Vi har fået 
etableret en rimelig god økonomi. Det synes vi, at vores medlemmer skal have gavn af. Det 
betyder, at kontingentet fremover pr. kvartal er 1599 kr. for lærere og børnehaveklasseledere, for 
pensionister 330 kr. og for særlige medlemmer 384 kr. 
 
Ferie 
I Dragør afholder lærerne ferie i uge 28-29-30, og uge 27 er elevfridage.  
I Tårnby er uge 27-28-29 ferieuger og uge 30 er elevfridage.  
 
Få dagpenge under kollektiv ferielukning 
Hvis du mangler dækning til en del af din ferie, kan der, hvis du er medlem af en A-kasse, være 
mulighed for dagpenge under kollektiv ferie. Det kan være, hvis du ikke har været ansat så længe, 
eller du skifter arbejdsplads, og du er nødt til at holde flere feriedage, end du selv har. 
Sørg for at tage kontakt til din A-kasse inden ferie uden økonomisk dækning. Læs mere her: 
https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/ 
 
Ferie og sygdom. I tilfælde af at du er eller bliver syg i sommerferien:  

➢ Hvis du er syg i ugen op til sommerferien og i sommerferien, har du ret til erstatningsferie.  
➢ Hvis du bliver syg i weekenden op til sommerferien eller mandag morgen i sommerferien 

inden arbejdstidens begyndelse, kan du få erstatningsferie for de dage, hvor du er 
sygemeldt. Du skal have sygemeldt dig til din arbejdsgiver inden arbejdstidens begyndelse 
(sommerferiens start) for at få erstatningsferie for alle dagene.  

➢ Hvis du bliver syg i sommerferien, 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 syg så hurtigt som muligt til din arbejdsgiver. Du skal kunne 
dokumentere din sygdom med en lægeerklæring (som du selv skal betale) eller udskrift fra 
lægejournal.  
 

Sidste nyt om 90 års fødselsdagsfesten den 
9. september 2022.  
 
Der er 310 tilmeldte medlemmer, men vi har plads til 360 
personer. Du kan derfor nå at tilmelde dig til festen. Sidste 
frist er den 20. juni. Tilmeld dig på mail: 013@dlf.org og betal 
med mobil-pay 100 kr. til 96866 husk at skrive navn og skole.  
 
Vi udsender mere information, når vi nærmer os festen. 

             

Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig dejlig sommerferie 
På vegne af kredsstyrelsen  
formand Ulla Erlandsen 

https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/
mailto:013@dlf.org

