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Sygdom i ferie  

Helt generelt:  

Du skal melde dig syg og/eller 
rask, selvom du har ferie. Ring til 
skolen eller forvaltningen og skriv 
også en mail, der bekræfter, at 
du har kontaktet din 
arbejdsgiver. Er du syg i ferien, 
har du ret til erstatninsferie, men 
der er ”karens” på fem dag. Læs 
mere her: 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/
ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie   

 

Eleverne, forældrene og vi, som står med ansvaret i det 
daglige har lært rigtig meget af både nedlukning og 
genåbning af skolerne, men formår vi at bruge det til noget 
godt for elever, medlemmer og for folkeskolerne i Rødovre? 
 
Nogle børn trives i små grupper, med flere lærere i kortere 
skoledage, nogle med fleksibilitet og masser af valgmuligheder, 
andre trives med lange skoledage, hvor der er tid til både at 
fordybe sig og være sammen med klassen i længere tid. Alle 
børn trives i en folkeskole, hvor der er ”både og”. Hvor 
undervisningen og skoledagen er planlagt og struktureret på 
baggrund af de faglige og sociale vurderinger, der er foretaget af 
de lærere, der har ansvaret i det daglige. Den skole, hvor 
skolelederne benytter sig af, og har mulighed for, at skabe bedre 
rammer sammen med os lærere og børnehaveklasseledere. 
Så skulle vi da ikke bare tage at gøre det? Hvor svært kan det 
være? 
 
Vi skal huske de erfaringer vi har gjort os og bruge det til at 
skabe en endnu bedre folkeskole. 
Kreativiteten og omstillingsparatheden tager ingen ende, når vi 
lærere bliver sat fri, får indflydelse og direkte medbestemmelse. 
Selvom der også er dybe panderynker og bekymringer for de 
elever, vi ved, der skal samles ekstra op på, så er denne periode 
også et klokkeklart eksempel på, hvor afgørende lærernes 
professionelle råderum er for kvaliteten i det arbejde, vi udfører. 
Uden den professionalitet var der ikke blevet en nedlukning og 
genåbning af skolerne som den, vi har set. 
Jeg bliver igen bekræftet i hvilken ære, det er at repræsentere 
medlemmerne af Rødovre Lærerforening. Det gør arbejdet for jer 
og for vores folkeskole her i Rødovre og Danmarks 
Lærerforening meningsfyldt, og det bestyrker min tro på, at vi i 
fællesskab skal blive ved med at kæmpe for de resultater, vi ved 
gavner medlemmerne og folkeskolen. 
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Opgørelse af arbejdstiden 

Arbejdstidsreglerne fastlægger, 
at arbejdstiden skal opgøres. 
Det er ledelsens ansvar at have 
været løbende opmærksom på 
lærernes præsterede arbejdstid. 
Opgørelsen af den præsterede 
arbejdstid er en af de 
værnsregler, der følger af 
arbejdstidsreglerne.  

Beskyttelsen ligger i, at bliver 
arbejdstiden opgjort, er der 
skabt sikkerhed for, at lærere 
m. fl. får løn for de 
arbejdstimer, læreren har 
præsteret, herunder om den 
præsterede arbejdstid har 
oversteget arbejdstiden for 
perioden og derfor skal 
godtgøres via 
fleksibilitetstillæg. 

  

Ferie som nyansat 

Som nyansat kan du stå i den 
situation, hvor du ikke har 
optjent ferie og skal derfor søge 
om feriedagpenge hos lærernes  

a-kasse, søg flere oplysninger på 

laka.dk 

 

 

Endnu et travlt år skoleår. Meget travlere end jeg nogensinde 
havde forestillet mig. Også i kredsen har der været travlt. Bag 
linjerne gør vi alt, hvad vi kan for at understøtte arbejdet for 
medlemmerne og samarbejdet mellem alle parter. Det gælder 
både den fortsatte sagsbehandling, forhandlinger, de tusindvis af 
spørgsmål, der har skullet og fortsat skal findes svar på, og det 
gælder også vores interne organisationsarbejde. Intet må 
glemmes, for vi skal kunne stå på mål for alt det, vi gør og alt det, 
vi står for. Jeg vil derfor gerne sige tak til mine kollegaer på 
kredskontoret, til tillidsrepræsentanterne og 
arbejdsmiljørepræsentanterne. Uden jeres store arbejdsindsats 
er det slet ikke muligt at lykkes som formand for vores kreds. 
 
 
Men den største tak skal gå til jer medlemmer, der hver eneste 
dag – både før og efter Covid-19 ændrede vores verdensbillede 
og hverdag – løfter i hverdagen sammen med vores fantastiske 
elever. Tusind tak. I fortjener igen al den ros, der overhovedet 
kan gives. 
 
 
Nu, hvor en tiltrængt sommerferie nærmer sig og planlægningen 
af kommende skoleår nærmer sin afslutning, håber jeg, I alle vil 
have mulighed for at se ud over vores egne rækker. Fortæl lige 
rengøringspersonalet, skolesekretærerne, teknisk service 
folkene, pædagogerne og pædagogmedhjælperne, hvor godt et 
arbejde de gør. Ros dem for alt det, vi sammen er lykkedes med 
her i nedluknings- og genåbningsprocessen. Vi har alle en vigtig 
rolle at spille for et velfungerende og godt skolevæsen. Vi har 
brug for hinanden, så alle dele af en kompleks skoleverden 
fungerer. Fokus har naturligvis været mest på skolelederne, 
lærerene og børnehaveklasselederne hos forældre og i pressen, 
så et venligt ord og anerkendelse er helt på sin plads. Jeg vil i 
hvert fald gerne sige tak til alle vores gode kollegaer på vegne af 
Rødovre Lærerforening. 
 
 
Jeg håber, alle medlemmer får en god og afslappende 
sommerferie, når den tid kommer. Det er i høj grad velfortjent. 
Nyd det, slap af og lad arbejdet blive på skolen. Der er brug for 
alle kræfter, når vi igen starter op. 
 
 
Anders Liltorp, formand for Rødovre Lærerforening 
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