
 

 

 
Opgaveoversigter 

25. juni 2015 

 

Planlægningen af det kommende skoleår har været meget forsinket. Det skyldes primært, at 

OK-15 resulterede i et arbejdstidspapir, der har virkning allerede fra 1. august. Normalt vil en 

ændring af arbejdstidsreglerne først træde i kraft et år senere. Det har imidlertid været vigtigt, 

at vi fik gennemført ændringer allerede fra skoleåret 2015/16. 

Lige nu får alle deres opgaveoversigter. Vi er ikke enige med forvaltningen om den måde, 

oversigterne ser ud på. Det er vores opfattelse, at det af opgaveoversigten skal fremgå, hvor 

meget tid man har til forberedelse. Forberedelsestiden skal ikke lægges sammen med andre 

timetal. Vi må konstatere, at det ikke er den melding, forvaltningen har givet til skolerne. Man 

har fået besked om at indregne pausetiden i forberedelsestiden. Vi gør naturligvis indsigelser 

mod dette, men må også realistisk erkende, at det ikke bliver ændret før sommerferien. 

Vi vil umiddelbart efter sommerferien drøfte, hvordan vi bedst løser denne uenighed. 

Inden du får din endelige opgaveoversigt, har du ret til en dialog med din ledelse om indhol- 

det. Hvis du ikke mener, at opgaverne stemmer overens med din samlede arbejdstid, er det 

vigtigt, at du gør opmærksom på det. 

 

Sygdom i ferien 

Ferien for lærere og børnehaveklasseledere starter mandag den 6. juli og slutter fredag den 31. 

juli. Den sidste ferieuge er placeret i uge 42, skolernes efterårsferie. 

Hvis du er syg inden ferien starter, har du ret til erstatningsferie efterfølgende. Hvis du derfor 

bliver syg i uge 27, skal du sygemelde dig som sædvanligt, og efterfølgende raskmelde dig, 

når du er rask igen. Sygemelding inden ferien betyder, at du skal sygemelde dig inden arbejds- 

tids begyndelse den dag, ferien starter, i praksis inden kl. 8.00 den 6. juli. 

 

Hvis du bliver syg i ferien, skal du også sygemelde dig. Du har ret til erstatningsferie, dog ik- 

ke for de første 5 sygedage. 

 

Skolen bør oplyse om, hvor du syge- og raskmelder dig i ferien. Hvis der ikke er nogen på 

skolen til at modtage syge/raskmelding, kan du alternativt kontakte kommunens Personale- 

kontor på 3639 3639. 

 

For god ordens skyld: Uge 27 er ikke ferieuge i ferielovens forstand. Det er ”afspadsering” for 

overarbejde i løbet af skoleåret. Det betyder også, at hvis du er syg i uge 27, er du ikke beret- 

tiget til erstatningsferie. 



Ferie uden løn 

Hvis du ikke har været ansat i hele 2014, har du ikke ret til ferie med løn i hele ferieperioden. 

Du kan i stedet få dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse. Du kan se mere om dette på 

vores hjemmeside her. 
 

God ferie 

Til slut vil jeg ønske alle en god ferie. Den 1. august starter et nyt skoleår. Jeg håber, at vores 

fælles forståelsespapir om arbejdstiden (Lov 409), vil betyde, at arbejdet på skolen bliver mere 

fleksibelt og dermed til gavn for alle. Jeg håber, at I alle vil nyde juli måned og en rigtig vel- 

fortjent ferie. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst 
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