Januar 2017

Vinterferie uge 7
I forbindelse med vinterferien er det ikke alle, der får løn som fortjent!
Hvis du har optjent fuld ferie, er der ikke problemer, men har du ikke optjent fuld ferie er det
en god idé at se nøjere på dette:
Feriedagpenge:
Har du fået penge fra a-kassen eller kommunen i 2016, fx dagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge, kan du have feriedagpenge til gode, som kan bruges, når skolen holder vinterferie.
Det gælder også nyuddannede, der blev færdige i 2015 og 2016.
De, der har feriedagpenge til gode, har fået et brev fra a-kassen, hvor antallet af dage med feriedagpenge er anført.
For at få feriedagpenge udbetalt til vinterferien skal du søge om dem senest en uge før ferien på
www.dlfa.dk selvbetjening => feriedagpenge.
Dagpenge under kollektiv ferie:
Hvis du ikke har optjent fuld ferie kan du risikere at få et økonomisk ”hul” i vinterferien. Det gælder fx de nyuddannede fra 2015 og 2016, der har brugt deres feriedagpenge. Og i nogle tilfælde
dem, der har skiftet job fra en skole til en anden.
Har du brugt alle dine dage med feriepenge og evt. feriedagpenge og er du tvunget til at holde
ferie, så kan du få dagpenge under ferien.
For at få dagpenge under kollektiv ferie skal du melde dig ledige på www.jobnet.dk om mandagen i vinterferien. Du skal indsende en ledighedserklæring til a-kassen, de tre sidste lønsedler og
kvitteringen for tilmelding fra jobnet. Når ferien er slut, skal du indsende et dagpengekort og huske at afmelde dig som ledig på jobnet. Det hele foregår elektronisk på www.dlfa.dk og
www.jobnet.dk.
Når man modtager dagpenge, gælder der helt særlige regler. F.eks. må man ikke rejse ud af landet. Så skal du en tur til de sneklædte bjerge, er dagpenge ikke en mulighed.

Ha’ en rigtig god vinterferie 

Generalforsamling
Torsdag den 16.3.2017 er der generalforsamling kl. 16.30 på
Søndersøskolen afd. Søndersø.
Vi starter med et let tragtement fra kl. 16.30 til 17.00, hvorefter
generalforsamlingen starter for alvor 

På vegne af Nordfyns Lærerkreds
Peter Ollendorff
Kredsformand

Nordfyns Lærerkreds

http://kreds083.dk/

Vestergade 3, Særslev

Tlf.: 64 84 19 05

5471 Søndersø

Mobil: 26 13 48 51

Træffetider:
Mandag - fredag: 8.00 til 14.30
eller efter aftale

