INFORMATION
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24. juni 2022
Kære Kollega
En yderst velfortjent sommerferie står for døren, som vi håber,
I kommer til at nyde.

FERIE
Sommerferien fordeler sig således:
Allerød:
Allerød har 3 ferieuger og den første uge i juli, uge 27, er 0-dage.
Ferieuge 28, 29 og 30. Herudover er der ferie i uge 42 og 7.
Hørsholm:
Hørsholm har 4 uger 27, 28, 29 og 30 og 1 uges ferie i uge 7.
Der er tale om kollektiv ferielukning alle ugerne i begge kommuner.

SYGDOM I FORBINDELSE MED FERIE
Husk at du skal melde dig syg senest ved normal arbejdstid begyndelse
på den 1. sygedag for at være berettiget til erstatningsferie. Man optjener
ikke ret til erstatningsferie ved 0-dage, og de første 5 sygedage er
karensdage.
Du kan læse mere om mulighederne for erstatningsferie på:
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie

SYGEMELDING I FERIEN
Skulle du være så uheldig at blive syg i sommerferien, skal du
sygemelde/raskmelde dig således:
Hørsholm kommune:
1) Du skal ringe til Hørsholm Kommune, Løn og Personale (LOP) på
tlf.: 48491499 kl. 9-13.
2) Eller skriv til lop-post@horsholm.dk.
Allerød kommune:
1) Ringe til Allerød Rådhus på tlf. 48100100 i åbningstiden og bede
om personaleafdelingen.
2) Sende en mail til personale@alleroed.dk med dine
kontaktoplysninger.
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SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE
Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en
særlig feriegodtgørelse, det såkaldte ferietillæg. Ferietillægget udgør
2,15% af din årlige ferieberettigede løn.
Udbetaling af ferietillægget er opdelt i to årlige rater, som udbetales
henholdsvis i slutningen af maj og slutningen af august.

COPENHAGEN PRIDE
Vil du være med til at slå et slag for skolen som et trygt sted at være uanset seksualitet eller kønsidentitet? Så gå med i lærernes del af
Copenhagen Prideparaden d. 20. august kl. 10.30-15.30.
https://www.flfnet.dk/pride/2022/program.

VIGTIG DATO TIL KALENDEREN
Husk at sætte kryds i kalenderen til vores årlige generalforsamling den
8. marts 2023.

KREDSKONTORETS ÅBNINGSTIDER I SOMMERFERIEN
Kredskontoret holder sommerferie i uge 28, 29 og 30, men kan kontaktes
pr. mail 029@dlf.org.

Vi ønsker alle en god og velfortjent sommerferie!

Mange sommerhilsner fra
Kredsstyrelsen
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