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Orientering om ferie for medlemmer, som ikke har optjent ret til fuld løn i 
de kommende ferieperioder. 
 

Den kollektive ferie for lærere og bh.klasseledere i Hvidovre er i år placeret således: 30/5 

(dagen efter Kr. Himmelfart), 7/7 – 31/7 samt 13/10 – 17/10, alle datoer er inklusive. 

Lærere, der har været ansat i Hvidovre kommune i hele 2013, vil automatisk få fuld løn i alle  

ferieperioder (i alt 5 uger à 5 dage = 25 dage).  

Lærere, som ikke har været ansat i hele 2013, fx pga. lockouten, har til gengæld ikke optjent 

ret til løn i hele ferieperioden og vil derfor opleve et løntræk. Herom handler denne skrivelse. 

 

Hvordan optjenes ferie med løn  
Optjening af ferie med løn afhænger af, hvor længe man har været ansat i 2013. En lærer, der 

er blevet ansat pr. 1/8 13, vil have optjent 10 feriedage = 2 ugers ferie med løn. De resterende 

3 uger trækkes henholdsvis i julilønnen og oktoberlønnen, der således begge bliver 

reducerede. Vedkommende kan herefter melde sig ledig i jobcenteret og a-kassen og få 

dagpenge, hvis han/hun er medlem af Lærernes a-kasse. Herom i næste afsnit.  

 

Nyuddannede og sommerferien  
Et eksempel:  

En lærer, der har haft ansættelse fra 1/8 til 31/12-13, vil efter at have afviklet sine optjente 10 

feriedage (inkl. 30/5) kunne melde sig ledig i jobcenteret fredag den 18. juli 2013. For at 

være dagpengeberettiget skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. er hjemme og kan 

kontaktes af jobcenteret eller lærernes a-kasse. 

Hvis man som nyuddannet  står med feriekort fra yderligere beskæftigelse, må vi anbefale  

medlemmet at kontakte Lærernes a-kasse, for at man her kan hjælpe vedkommende med at  

finde datoen for første ledighedsdag i sommerferien.  

 

Lockoutede 
Hvis man har været omfattet af lockouten, trækkes der to feriedage med løn. De tages fra 

efterårsferiens to sidste dage. Det vil sige, at man kan melde sig ledig på jobcenteret  

torsdag den 16. og fredag den 17. oktober og få dagpenge.  

 

Lærernes a-kasse har i april orienteret medlemmerne om den specielle problemstilling  

i forbindelse med ferien.  

 

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.  
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