INFORMATION
Februar – 2022
10. februar 2022

GENERALFORSAMLING 2022
Vi glæder os over, at generalforsamlingen igen kan afholdes fysisk,
onsdag den 9. marts 2022 kl. 16.00 på Kirkehavegaard. Husk at tilmelde
jer spisning via opslag på jeres skole. Foreløbig dagsorden mv. kan læses
på hjemmesiden. Endelig dagsorden udsendes senest 5 skoledage før.

CORONA
Hvis du får corona, kan det være, at du skal påvise smitten via dit
coronapas. Grunden hertil er, at kommunen får sygedagpengerefusion fra
første dag, du er sygemeldt på skolen. Når du er sygemeldt med corona,
skal/kan du ikke samtidig arbejde hjemmefra.
Testning ude på skolerne stopper med udgangen af denne uge. I stedet
kan der benyttes selvtest. Vi har i skrivende stund mange syge i begge
kommuner og høje incidenstal, men smitten skulle være for nedadgående
– vi håber.

VINTERFERIEN I UGE 7
Begge kommuner afholder vinterferie i uge 7. Med den nye ferielov holder
alle ferie med løn. Hvis man er nyansat inden for de seneste tre måneder,
skal man være opmærksom på antallet af feriedage, der er til rådighed.
Optjente feriedage står på lønsedlen.
Hvis du bliver syg inden vinterferien, kan du få erstattet feriedagene.
Bliver du syg under vinterferien, kan du melde dig syg ved at ringe til
personaleafdelingen. Her gælder så, at der er 5 karensdage, inden man
kan få erstatningsferie. Vær opmærksom på, at der skal foreligge en
lægeerklæring, som du selv skal betale.
I kan komme i telefonisk kontakt med kredsen tirsdag og torsdag mellem
kl. 10-12 på tlf.: 48170450. Det er også muligt at sende mail til os på vores
kredsmail: 029@dlf.org.
Vi ønsker alle en rigtig god og velfortjent vinterferie.
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