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I dette nummer 

”Forståelsespapir” 

 

Aftalen, der er en konkret beskrivelse 
af hvordan indholdsdelen i Lov 409 
skal udmøntes, er med få ændringer 
blevet underskrevet, så den nu gæl-
der frem til skoleåret 2020/21. 

Man kan nærmest tale om en forlængelse 
af aftalen, som vi i Brøndby Lærerforening 
er meget tilfredse med.  Det har dog været 
nødvendigt at få beskrevet hvordan vi vil 
håndtere implementeringen af den ny ferie-
lov; bl.a. er årsnormen i skoleåret 18/19 
1716,8 timer, men meget mere om dette på 
næste side. Derudover er det blevet be-
skrevet, at de tillidsvalgte skal deltage i 
drøftelser om skolens pædagogiske udvik-
ling, mod tidligere beskrevet som drøftelser 
om implementeringen af folkeskolerefor-
men. Så vidt muligt afklares uenigheder 
vedr. arbejdstid mellem skoleleder og til-
lidsrepræsentant, og kan uenigheden ikke 
afklares på skoleniveau, fremsendes denne 
til afgørelse mellem kreds og forvaltning. 

Brøndby Lærerforening lige nu... 

OBS OBS OBS  

Som led i den ny persondataforordning fra 
EU, skal vi gøre opmærksom på, at hvis du 
IKKE ønsker at modtage Brøndby Lærerfor-
enings nyhedsbrev, bedes du sende en mail 
til 015@dlf.org, og skrive ”Nyhedsbrev nej 
tak” i emnefeltet.  

I nærmeste periode vil vi have fokus på opgaveoversigterne; om de er udfyldt korrekt og 
fyldestgørende; om der har været de obligatoriske drøftelser med skoleleder. 

D. 30.-31. august deltager formand Rikke Jørgensen og næstformand Nils Greve i en DLF 
konference, der har fokus på hvordan man lokalt kan anvende OK18-resultatet. 

D. 20.-21. september er Kredsstyrelsen på kursus sammen, og her vil et af temaerne bl.a. 
være om kredsen er gearet til fremtiden på alle væsentlige parametre. 

Der er også tegn i sol, måne og stjerne på, at der kommer besparelser på skoleområdet i den 
nærmeste fremtid, så dette forfølger vi tæt ift. at påvirke beslutningsprocesserne. 

Som en del af OK18 blev der aftalt en general lønforhøjelse pr. 1. april 2018 på 1,1 %. 
Det har ikke været muligt for kommunen at nå at effektuere denne lønstigning pr. 1. april, 
hvorfor der på junilønsedlen er reguleringer for denne. Skulle du have spørgsmål til din 
løn er du altid velkommen til at kontakte din TR eller kredsen på mail eller telefon. 
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Nuværende regler: Forskudt ferie 
I Danmark er der i dag forskudt ferie. Det betyder, at lønmodtageren optjener ferie i kalender-
året fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året 
efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan afholdes. 
Nye ferieregler: Samtidighedsferie 
Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid over en 
periode på 12 måneder (ferieåret). Det betyder fx, at den ferie, der optjenes i februar måned, 
allerede kan afholdes i marts måned samme år. Lønmodtageren har dog mulighed for at afhol-
de ferien i yderligere 4 måneder, så der er 16 måneder til at afholde ferien i 
(ferieafholdelsesperioden). Det giver den enkelte øget fleksibilitet til at afholde ferien. Da vi har 
kollektiv ferie, er det kun interessant for os ift. 6. ferieuge. 
Overgangen til de nye regler 
Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at 
overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. 
Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende 
regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangs-
tidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optje-
nes. Det betyder, at en lønmodtager vil have op til to års betalt ferie (svarende til ti uger) i det 
første år med samtidighedsferie. 
Det vil få store konsekvenser for samfundsøkonomien og for arbejdsgivernes likviditet, hvis løn-
modtagerne skal have mulighed for at afholde eller få udbetalt ferie for op til ti uger på ét år. 
Derfor indføres en overgangsordning, som sikrer, at feriemønsteret i den nuværende ferieord-
ning så vidt muligt opretholdes i overgangsåret samtidig med, at lønmodtagerne bevarer deres 
ret til den ferie, de har optjent. 
Hvad indebærer overgangsordningen? 
Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020. Ferie, der er op-
tjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, "indefryses", og kan ikke 
afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Dvs. at vi f.eks. til afhol-
delsen af vores kollektive ferie i sommeren 2020 kun har optjent 16,64 dage, mod normalt 6 
hele uger (incl. 6. ferieuge), da resten ”indefryses”. Derudover bliver alt ferie optjent i 2020 før 
1. september også ”indefrosset”. På baggrund af indefrysningen, har forvaltningen forsøgt at 
finde en ordning, det spreder den manglende mulighed for at anvende opsparingen, ud på 3 
skoleår. Der vil således være et højere bruttotimetal på ens opgaveoversigt, som man groft 
sagt skal levere.  
1 uges mere arbejde i skoleåret 18/19; 3,36 dags mere arbejde i skoleåret 19/20; og 1 uges 
mere arbejde i skoleåret 20/21.  
Vi har ved genforhandlingen af vores forståelsespapir forsøgt at imødekomme udfordringerne 
ved overgangen til den ny ferielov. Således er det i aftalen der gælder for de 3 næste skoleår, 
under punkt 4 – ”Arbejdstid”, forsøgt at blive implementeret med følgende beskrivelse: 
 Arbejdstiden placeres på hverdage, mandag til fredag, i 40 ens uger som gennemsnitstal 

for den samlede arbejdstidsmængde, samt op til 8 arbejdsdage placeret i starten og 
slutningen af elevernes sommerferie. Hver arbejdsdag beregnes med 7,4 timer. 

Tidligere havde vi 5 dage der skulle ligge i slutningen af elevernes sommerferie. 
Skulle de enkelte skoler have ønske om en anden anvendelse af de ekstra dage, skal der sen-
des en konkret ansøgning til forvaltningen. 
Hvad sker der med de "indefrosne" feriemidler? 
Der oprettes en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler" (fonden), 
der får til opgave at forvalte og administrere tilgodehavende feriemidler, som er de midler, der 
er "indefrosne". 
Fonden etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som varetager fondens opgaver med 
administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), der således får til 
opgave at stå for den daglige drift af fonden. Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil stå for kapitalfor-
valtning af de tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt til fonden. 

I 2014 vurderede EU-
Kommissionen, at de danske 
ferieregler var i strid med EU’s 

arbejdsmarkedsdirektiv.  Derfor har Folketinget i foråret vedtaget en ny ferielov. 

Ny ferielov  



 

 

Brøndby Lærerforening mener: 

 
Danmarks Lærerforening ● Kreds 15 ● Vestre Gade 6 D ● 2605 Brøndby  

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 
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Brøndby Lærerforening er medarrangør af Drømmeskolen 

 


