
Kære medlemmer
Som lovet i sidste nyhedsbrev får I lige en sommerhilsen fra os på kredsen som optakt til ferien.

To ting som vil gøre skolen godt
Fra kredsens side har vi to helt centrale ønsker, som, hvis de går i opfyldelse, vil medvirke til en bedre skole for både eleverne og jer 
som lærere. Det handler dels om, at vores lokalpolitikere i deres budgetforslag umiddelbart efter sommerferien for alvor sætter 
økonomisk handling bag ved intentionerne om at styrke folkeskolen i Holbæk Kommune og dels om, at I ude på skolerne finder den 
bedste måde at forene en tilbagevenden til en mere almindelig skolehverdag med de gode erfaringer fra Corona-tiden. 
De indefrosne feriepenge
Et politisk flertal har besluttet, at I senest til oktober kan se frem til – hvis I ønsker det - at få udbetalt tre uger af jeres indefrosne 
feriepenge. I har i alt fem ugers indefrosne feriepenge på grund af ændringen af ferieloven. Pengene stod oprindelig til at blive 
udbetalt, når I går på pension, men en del frigives nu for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen.
Der er flere, der har spurgt os på kredsen, om det er anderledes for lærerne, fordi vi har løn under ferie. Det korte svar er: Nej. I er 
som lærere fuldstændig ligestillet med resten af arbejdsmarkedet. Når der efter sommerferien foreligger noget mere konkret 
omkring de praktiske forhold, vil vi orientere om det i et nyhedsbrev.
Hvis I planlægger en rejse til udlandet i sommerferien
Rejsevejledningerne mht. til hvilke lande I kan rejse til og under hvilke forhold har ændret sig adskillige gange den seneste tid, og 
der er lagt op til, at de vil kunne blive ændret hver torsdag hen over sommeren. For at sikre jer klarhed, hvis I planlægger en rejse til 
udlandet, opfordrer vi jer til på forhånd at aftale eventuelle konsekvenser af en udlandsrejse med jeres leder.
Kontakt med kredsen i sommerferien og i uge 32
Trine og jeg glæder os lige så meget til sommerferien, som I gør, så vi lukker kontoret fra og med torsdag d. 2. juli til og med fredag 
d. 31. juli. I dette tidsrum vil I stadig kunne komme i kontakt med kredsen, hvis I har behov for det. I kan enten ringe på 5943 8103 
og lægge en besked på vores telefonsvarer, eller I kan skrive til 052@dlf.org. Telefonsvareren vil blive aflyttet, og vi vil læse mails, 
men I skal forvente, at der kan gå et par dage, inden I får svar.

I uge 32, fra mandag d. 3. til fredag d. 7. august vil kontoret være åbent dagligt fra 9-13, og fra uge 33 er det igen de normale 
åbningstider, der gælder.

Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig dejlig sommerferie, hvor I får tid og lejlighed til at være sammen med 
dem, der betyder mest for jer og bruge tiden og energien lige præcis, som I selv vælger.

Hans Junker, formand

”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”
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