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En meget speciel og anderledes
generalforsamling
Torsdag den 11. juni 2020 dannede 8 matrikler og ELF’s kontor rammen for den virtuelle afvikling
af generalforsamling. Alle tillidsrepræsentanter, kontoret og kredsstyrelsen havde gjort et stort
forarbejde, for at generalforsamlingen kunne forløbe fint under de særegne omstændigheder.
Det ville have været optimalt, hvis Kenneth Nielsen havde fået sin velfortjente store hyldest
og et flot farvel ved fysisk tilstedeværelse af 400 medlemmer,
men det var desværre ikke muligt grundet COVID19.
Ligeledes ville det have været rart for den nye formand, Maja Gundermann Østergaard,
at kunne blive valgt med applaus af den store forsamling.

GENERALFORSAMLINGEN
På trods af omstændighederne lykkedes det at afvikle
generalforsamlingen på en meget fin og værdig måde,
hvor den indtil generalforsamlingen siddende kredsstyrelse allerede havde besluttet at afholde en fredagscafé
for tidligere og nuværende medlemmer af Danmarks
Lærerforening, når forsamlingsforbudsgrænsen yderligere hæves, og når smitterisikoen er minimeret eller
ovre.

Det vil blive et arrangement, hvor tidligere og nuværende medlemmer af Danmarks Lærerforening kan sige
ordentligt farvel til Kenneth Nielsen og pænt goddag til
den nye formand, Maja Gundermann Østergaard.
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GENERALFORSAMLINGEN
Lars Overgaard Larsen blev genvalgt til næstformandsposten, og kombinationen af hans erfaring og Maja
Gundermann Østergaards unge alder og nye ideer vil
være med til sikre et generationsskifte i kredsstyrelsen.
Desuden var der kampvalg til kredsstyrelsen, hvor fem
kandidater kandiderede til fire pladser, hvoraf de tre
personer med flest stemmer samtidig bliver foreningens
kongresdelegerede sammen med formandskabet.
Valgt til kredsstyrelsen efter flest stemmer blev:
1. kongresdelegeret – Karsten Munk Nielsen
2. kongresdelegeret – Hanne Lassen
3. kongresdelegeret – Signe Nielsen
4. menigt medlem af kredsstyrelsen –
Thomas Theilgaard
5. Fanøs repræsentant – Jonas Tauman,
som allerede var valgt i Fanø-kredsen
Suppleantposterne blev således besat af den femte
kandidat, Henning Lawendt, og Trine Mørk, der ligeledes stillede sig til rådighed.
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GENERALFORSAMLINGEN
På kontoret i Jyllandsgade styrede den afgående formand, Kenneth Nielsen, konsulent, Bjarne Toft og den
valgte dirigent, Kurt Abildgaard slagets gang.
Vi skulle som forening efterleve de sundhedsmæssige
anbefalinger og påbud, så det var også muligt for medlemmerne at komme og stemme fra kl. 18.00, så folk,
der ikke ønskede eller kunne være forsamlet, kunne
være med til at få indflydelse på formands- og næstformandsvalget samt kredsstyrelsens sammensætning.
Stemningen var god, og den sædvanlige buffet på UCsyd var skiftet ud med en sandwich, øl eller vand. Det
var nok ikke menuen, der trak medlemmer til, så det var
ganske imponerende, at 250 medlemmer havde valgt at
støtte op om foreningen og være med til at vælge de
personer, som de næste to år skal varetage de fagpolitiske opgaver i Esbjerg Lærerforening.
Stemningsbillederne illustrerer tydeligt, at folk lyttede
interesseret og deltog i debatten på Skype, og på trods
af nogle små tekniske udfordringer lykkedes det at gennemføre den virtuelle generalforsamling.
				Karsten M. Nielsen
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Kære Kenneth & Maja
TAK OG TILLYKKE...
Det blev desværre ikke den afslutning, du kunne
ønske dig, Kenneth, og det blev heller ikke den
start, du kunne have ønsket dig, Maja.
Men når det nu skulle være, så synes jeg, at billederne her viser, at man rundt på de forskellige
skolematrikler har mødt ind og har Corona-hygget sig.
Ingen tvivl - det er ikke det samme, som hvis vi
alle havde siddet på UC Syd i samlet flok og kunne
have givet hhv. Kenneth den store og velmenende
tak og til Maja en anerkendende velkomst.
Det ville være til begges store fortjeneste.
Men fra mig - her bag skærmen, hvor jeg er med
til at sætte mit præg på LærerNyt, skal du, Kenneth, have et kæmpe tak for det samarbejde, vi
efterhånden har haft på bladet. Det har været en
fornøjelse. Men sandelig også stor tak for dit enestående og vedholdende arbejde for os medlemmer.
Til dig, Maja, vil jeg ønske stort tillykke med dit
valg til formand for ELF. Jeg ser frem til et fortsat,
konstruktivt samarbejde om bladet. Og ingen tvivl
- du vil kæmpe for dine medlemmer.
Tommy Jensen,degnsign
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GENERALFORSAMLINGEN
Vi lader billederne tale for sig selv...
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Dejlig,
solrig
sommer
Kære alle medlemmer af Esbjerg Lærerforening
Først og fremmest skal lyde en kæmpe tak til jer, som
kom og bakkede op på generalforsamlingen. Det viser
en imponerende høj grad af engagement hos jer, at I
trods de anderledes omstændigheder valgte at møde
så talstærkt op.

Som lærer og tillidsrepræsentant på en skole har mit
fokus selvfølgeligt primært været på lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne, men jeg ser frem
til at få bedre kendskab til de andre medlemsgrupper,
som vores forening også favner.

Jeg glæder mig allerede til næste års generalforsamling
d. 18. marts 2021, som jeg håber og tror på igen kan
byde på et fysisk møde krydret med god mad og hyggeligt samvær.

De sidste måneder af dette skoleår bliver næppe nogle, vi glemmer lige foreløbigt. Tiden med lock down,
hjemsendelse, nød- og fjernundervisning har krævet
en næsten umenneskelig omstillingsparathed af os
som faggruppe, men har også vist glimt af en skole,
som på mange områder rummer nogle kvaliteter, som
må og skal huskes og bruges, når vi fremadrettet skal
diskutere, hvad vi egentligt vil med folkeskolen.
Selvom mange måske nok har følt sig lige lovligt ladt
alene med mange nye og ukendte opgaver, så viste
perioden også, at når man giver lærere og børnehaveklasseledere frihed, ansvar og tillid, så vokser initiativet, kreativiteten og ansvarsfølelsen. Den erfaring håber jeg maner til eftertanke hos politikere, forvaltning
og i ledelserne, og hvis ikke den gør, skal vi i Esbjerg
Lærerforening nok minde dem om det.

Jeg ved, at med den tillid, I har vist mig, følger høje
forventninger, og jeg vil gøre mit absolut bedste for at
leve op til dem. Med opbakning og hjælp fra en stærk
kredsstyrelse samt dygtige ansatte på kontoret er jeg
sikker på, vi kan lykkes.
Som nyvalgt formand er der meget, jeg skal have sat
mig ind i og mange samarbejdspartnere, jeg skal have
hilst på, og de første dage på kontoret er da også hurtigt blevet fyldt op med mange opgaver.
Noget af det allervigtigste for mig er dog at få hilst ordentligt på jer medlemmer. I er Esbjerg Lærerforening,
og det er jeres arbejdsforhold, det hele handler om.
Derfor vil besøg rundt på jeres forskellige matrikler få
høj prioritet for mig i det nye skoleår.

Til sidst vil jeg bare sige, at selvom sommerferien
måske ikke bliver helt så eksotisk, som mange af jer
sikkert havde planlagt, så ønsker jeg jer alle en rigtig
dejlig og solrig sommerferie. Den er i hvert fald ekstra
velfortjent i år.
Mange hilsner
Maja Gundermann Østergaard
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Sommerferien 2020

I forhold til den kollektive ferielukning
i sommerferien 2020, holder Esbjerg
Kommune ferielukket de sidste 16 hverdage juli måned fra den 10. juli til den
31. juli. På Fanø skole holder lærerne
ferie fra den 6. juli til den 31. juli 2020.
Normalt holder lærere ferie med løn i
sommerferien, men nyuddannede og
nyansatte har ofte ikke optjent retten
til dette og får derfor ikke løn i perioden med kollektiv ferielukning.
Du kan også læse om ”Den nye ferielov og overgangsordningerne” på
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/
ferie/den-nye-ferielov
Hvis man er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, kan man i nævnte
situation sandsynligvis få dagpenge
under ferielukningen - henvend dig til
Lærernes a-kasse.
Lærernes a-kasse skriver følgende, og
ELF opfordrer til, at man kontakter Lærernes a-kasse, hvis man ikke har ret
til løn under ferielukningen:
Ny ferielov betyder noget for dine
feriedagpenge
I 2019 kan du max have optjent 17
dage med feriedagpenge, som du kan
bruge i det, som vi kalder miniferieåret, der løber fra 1. maj til 31. august
2020.
Miniferieåret skal skabe en overgang
fra den nuværende ferielov til den ferielov, der kommer 1. september 2020.
Den nye ferielov betyder bl.a., at nyuddannede, der er startet i job, kan
holde ferie med løn meget hurtigere
end ellers. Med den gamle ferielov
skulle man vente op til 16 måneder
med at holde ferie med løn.
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Du skal søge om feriedagpenge hos os
For at få udbetalt feriedagpenge, skal
du søge om dem. Det gør du ved at
udfylde en Ansøgning om feriedagpenge.
Får vi din ansøgning en måned inden,
du går på ferie, modtager du dine feriedagpenge senest en uge inden ferien.
Du kan holde din ferie samlet eller
over flere perioder. På dit ydelseskort
skal du vælge aktiviteten ”Ferie” de
dage, hvor du holder ferie.
Lønmodtagere kan få udbetalt optjente feriedagpenge
Er du kommet i arbejde, kan du fortsat
få udbetalt de feriedagpenge, du har
optjent, da du fik ydelser fra os eller
Udbetaling Danmark. Du får i april måned et brev fra os, som du finder under Min a-kasseside - Kommunikation
med a-kassen. Her oplyser vi dig om,
hvor mange feriedage med feriedagpenge, du kan holde i miniferieåret 1.
maj til 31. august 2020.
Du skal have brugt feriepenge fra
arbejdsgiver
Du skal bruge den ferie, du har optjent
hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Er du i tvivl om,
hvor meget ferie du har optjent hos en
arbejdsgiver, kan du se det på Feriekonto via borger.dk.
Feriedagpengene kan godt udbetales
i forlængelse af den ferie, du holder
med feriepenge fra en arbejdsgiver. En
ferie kan altså godt være med nogle
dage på feriepenge optjent hos arbejdsgiver først, og derefter nogle
dage med feriedagpenge, som a-kassen udbetaler.
Du skal søge om feriedagpenge til
miniferieåret senest 31. maj 2021
Har du holdt ferie, hvor du ikke har
fået søgt om feriedagpenge, skal du
søge om dem senest den 31. maj 21.

Kollektiv ferielukning
Der er tale om kollektiv ferielukning,
når kommunen/skolen har placeret
ferie for alle lærere i samme periode.
Arbejdsgiveren fastlægger i sommeren
2020 enten 15 eller 16 feriedage.
Ferieperioderne fremgår typisk af din
mødeplan, men hvis du er i tvivl, så
spørg din arbejdsgiver eller tillidsmand, hvornår og hvor længe, der afholdes kollektiv ferie på din skole.
Til dig der har fået nyt arbejde eller
er nyuddannet
Som nyuddannet kan du være tvunget
til at holde ferie, selvom du ikke har
optjent feriepenge eller feriedagpenge
nok. Hvis du flytter arbejdsplads, kan
du også komme ud for, at du bliver
tvunget til at holde flere feriedage,
end du har penge til, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt.
Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge
din ferie og trække dig i løn, men til
gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge
adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du
får dagpenge, skal du stå til rådighed
for arbejdsmarkedet i hele perioden
og være tilmeldt som ledig på Jobnet
fra første ledighedsdag. Det betyder
også, at du skal befinde dig i Danmark.
Du skal have brugt alle dine feriepenge
og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage
med evt. egne optjente feriepenge og
dage med eventuelle feriedagpenge,
kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.

KREDSEN

Sygdom i ferien
Hvis din allerede planlagte ferie
ikke kan holdes på grund af sygdom, er du omfattet af en feriehindring. I disse situationer afhænger
dine rettigheder af, om sygdommen er opstået før ferien eller under ferien.
Sygdom opstået før ferien
Hvis du er syg, før den planlagte
ferie begynder (senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag), har du ikke pligt til at begynde ferien. Det betyder, at du
kan vælge ikke at afholde ferien,
og derfor skal have erstatningsferie på et senere tidspunkt. Du kan
også vælge at holde ferien som
planlagt.
Hvis du ikke vil holde ferien, skal
du melde dig syg efter de almindelige regler, der gælder for dit ansættelsessted.
Bliver du bliver rask, inden din
planlagte ferie er udløbet, skal du
raskmelde dig til Løn & Personalekontoret ved Esbjerg Kommune.
Den resterende del af din planlagte ferie skal således afvikles.
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Tidspunktet for din erstatningsferie fastlægges efter de almindelige regler, men varslerne forkortes,
hvis det er nødvendigt for, at du
kan holde hovedferien inden for
ferieperioden (inden 30. september).

arbejdsgiveren og fremvise lægelig
dokumentation herfor. Er skolen/
institutionen ferielukket skal du
kontakte Løn & Personaleforvaltningen. Du skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Det samme gælder, når dit arbejdssted holder ferielukket. Du
kan sikre dig dokumentation for,
at du har sygemeldt og eventuelt
raskmeldt dig, f.eks. ved at sende
en e-mail til din arbejdsgiver.

Du kan læse mere på DLF´s hjemmeside www.dlf.org eller ELF´s
hjemmeside www.elf100.dk

Erstatningsferie ved sygdom
under ferie
Bliver du syg under ferien, har du
mulighed for at kræve erstatningsferie.
Du har mulighed for at kræve erstatningsferie efter din 5. sygedag
hvis du har optjent fuld ferie og
bliver syg under ferien Det betyder, at de første 5 dokumenterede
sygedage under ferie er din risiko.
Har du f.eks. kun optjent ret til 20
feriedage, kan du kræve erstatningsferie efter din 4. sygedag. Ved sygdom under
ferie skal du melde
dig syg hos

Har du yderligere spørgsmål kan
du kontakte ELF´s kontor.
		
Juni 2020

