Snart sommerferie

Juni 2017

Sommerferie i Nordfyns Kommune
Kollektiv ferielukning i Nordfyns Kommune er fra tirsdag den 4. juli til mandag den 31. juli
2017, begge dage inkl.
NB! Ansatte, der ikke har optjent fuld ferie
Hvis du er blevet ansat pr. 1.8.2016 på fuld tid har du optjent 5/12 af fuld ferie. Det svarer til 2
ugers ferie. Det er ikke nok til, at du kan få løn i hele sommerferien, der i Nordfyns kommune er
på 4 uger. Hvis du er medlem af dlf/a, kan du melde dig ledig på jobcentret. Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv ferielukning” – så er du uforskyldt ledig og vil kunne
få arbejdsløshedsdagpenge. Du kan først få dagpenge fra det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. Husk derfor at kontakte jobcentret den første ledighedsdag.
HUSK: Når du modtager penge fra a-kassen skal du stå til rådighed!
NB! På A-kassens hjemmeside er der en vejledning. Se: www.dlfa.dk  Din situation  Jeg
skal holde ferie  Dagpenge ved kollektiv ferie
Sygdom i forbindelse med ferie
Hvis du er syg, inden ferien begynder og stadig er syg ved feriens start, har du ret til erstatningsferie for den del af ferien, hvor du er sygemeldt.
Du er forpligtet til at raskmelde dig på det tidspunkt, hvor du atter er arbejdsdygtig. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med skolens kontor, skal du sende en mail til
loen@nordfynskommune.dk hvor du kan syge- eller raskmelde dig i ferieperioden,
Erstatningsferie ved sygdom under ferie
Der kom i 2012 nye regler der betyder, at ansatte der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og
som bliver syge under ferie, har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. De første fem sygedage
under ferien giver altså ikke ret til erstatningsferie. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har
du ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage.
Hvis du bliver syg og ønsker at gøre brug af din ret til erstatningsferie, skal du melde dig syg
ved arbejdstids begyndelse, som på en normal arbejdsdag, også selv om du opholder dig i udlandet. Kommer meddelelsen fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag.
For at få ret til erstatningsferie skal du dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren, hvis
det kræves. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Du
skal selv afholde udgiften hertil. Arbejdsgiveren kan i øvrigt undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.
Kredskontoret i ferien
Kredskontoret har lukket fra 4.7 – 4.8.2017.
I uopsættelige tilfælde kan kredsen kontaktes på tlf.: 26 13 48 51, hvor der kan indtales besked.

God sommer til alle medlemmer af Nordfyns Lærerkreds.
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

