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Praktiske oplysninger & informationer
(revideret)

Arbejdstidsreglerne fastlægger, at
arbejdstiden skal gøres op ved
normperiodens afslutning. Det er en af de
værnsregler, regeringen inddrog i
lovindgrebet.

Til dig der har fået nyt arbejde eller er
nyuddannet
Som nyuddannet kan du være tvunget til at
holde ferie, selvom du ikke har optjent
feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du
flytter arbejdsplads, kan du også komme ud
for, at du bliver tvunget til at holde mere end
5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på
arbejdspladserne er fastlagt forskelligt.
I Horsens kommune er der kollektiv ferie i
ugerne 27, 28, 29 og 30.
Følg ”Det skal du gøre for at få dagpenge” på
DLF-As hjemmeside:
http://www.dlfa.dk/Din-situation/du-skalholde-ferie/Kollektiv-Ferie/

Beskyttelsen ligger i, at når man får
arbejdstiden gjort op, er der skabt sikkerhed
for, at lærere m. fl. ikke arbejder mere, end
de får løn for, og at der skal tages stilling til
overarbejdsbetaling.
Fra tidligere undersøgelser ved vi, at lærere,
der får gjort deres arbejdstid op, ofte får
overarbejde konstateret og udbetalt.
Opdager du uoverensstemmelse mellem din
egen opgørelse og skolelederens opgørelse,
kontakt da din TR.
Ny kommunaldirektør

Sygemelding i ferien
Sygemelding i ferieugerne skal i år ske til
skolelederen eller til en anden, som
skolelederen har uddelegeret opgaven til.
Hvis det på skolen bliver besluttet, at
sygemeldingen skal være pr. telefon, vil vi
opfordre jer til også at sygemelde jer på mail
og sætte HLF på som cc.

Horsens kommune har fået ny
kommunaldirektør. Direktør for Uddannelse
og Arbejdsmarked, Peter Sinding, er blevet
ansat i stillingen og straks tiltrådt. Som
konsekvens af dette skal der ansættes ny
direktør for vores forvaltningsområde.
Tidsplanen for dette er endnu ikke fastlagt.
Kontoret i ferien

Opgørelse af arbejdstiden
Skoleåret er ved at nærme sig sin afslutning –
og dermed afsluttes normperioden også.
Det betyder, at det er tid til, at arbejdstiden
skal gøres op. Det er skoleledelsens ansvar at
opgøre arbejdstiden.

Kontoret har almindeligt åbent i ugerne 26 og
32. I ugerne 27, 28, 30 og 31 er der åbent på
telefonen ml. kl. 9:00 – 10:00
I uge 29 er kontoret helt lukket.
Skriv også gerne en mail på 110@dlf.org med
besked og telefonnummer – du bliver
derefter kontaktet hurtigst muligt.

HORSENS LÆRERFORENING
Rubinvej 2, 8700 Horsens

75 64 81 91

110@dlf.org

dlfhorsens.dk

/dlfhorsens

Kontortider: mandag til torsdag fra kl. 9:00 – 14:30 og fredag fra kl. 9:00-13:00
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