30. juni 2022

Kære medlem af Lærerkredsen Faxe Vordingborg
Så nærmer sommerferien sig, og derfor fremsender vi denne medlemsinfo omkring optjening og afholdelse
af ferie og eventuelt manglende feriepenge. Derudover er der information om, hvordan du forholder dig,
hvis du er syg, inden ferien påbegyndes eller, hvis du skulle være så uheldig at blive syg i din ferie.

Sommerferien 2022
Du optjener fra 01.09.2021 til 31.08.2022 fuld ferie med løn svarende til 12 mdr. x 2,08 dage = 25 dage. Har
du - og vil du være ansat i hele optjeningsperioden, vil din ferie blot blive registreret.
Afholdelse af ferien er på forhånd bestemt og derfor placeres 1 uge i uge 7 og 4 uger i ugerne 27,28,29 og
30.
Hvis du f.eks. fratræder 31.07.2022, skal du være opmærksom på, at du mangler optjening af 2,08 dage
forudsat, at du har været ansat fra d. 01.09.2021. Denne ferie vil du blive trukket for i forbindelse med din
fratrædelse på din sidste lønseddel. Du vil til gengæld, ved ansættelse i en ny stilling pr. 01.08.2022, have
2,08 feriedage ekstra til gode hos din nye arbejdsgiver.

Syg i ferien
Hvis du er eller bliver syg, inden ferien påbegyndes, skal du huske at syge- og raskmelde dig på almindelig
vis - jf. retningslinjerne på din skole eller arbejdsplads. I modsat fald vil du kunne miste retten til eventuel
erstatningsferie. Ved sygemelding i ferien skal du huske at sygemelde dig på 1. fraværsdag efter gældende
retningslinjer og indhente en selvbetalt lægeerklæring. Der vil være en karensperiode på 5 dage, som du
ikke får erstatningsferie for.
Læs mere på https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie

Har du ikke har optjent fuld ferie med løn - KONTAKT ALTID Lærernes A-kasse: 70 1000 18
Hvis du er blevet ansat efter 1. september 2021, eller hvis du f.eks. har skiftet arbejde, og du allerede har
afholdt kollektiv ferie hos din tidligere arbejdsgiver i uge 42 og hos nuværende arbejdsgiver i uge 7, så vil du
få et løntræk i sommerferien.
Du bør derfor altid søge rådgivning i Lærernes A-kasse i forhold til, om du har feriedagpenge til gode eller,
om du kan få dagpenge i den periode, hvor du er pålagt ferie ved virksomhedslukning uden løn.
Læs mere her:
Feriedagpenge - sådan søger du | Lærernes a-kasse (laka.dk)

Dagpenge mv. fra Lærernes A-kasse

Hvis du i 2021/2022 har fået ydelser fra a-kassen, kan du have ret til feriedagpenge. Dette kan du tjekke på
min A-kasse side: www.laka.dk
Du kan være i en situation, hvor du ikke selv har økonomisk dækning til hele din ferie. Her kan der i nogle
tilfælde være mulighed for at søge om dagpenge fra Lærernes a-kasse (eller den a-kasse du er medlem af).
Du skal være opmærksom på, at de dage, hvor du evt. får dagpenge, ikke er ferie. Du skal fx melde dig ledig
på jobnet.dk, og du har ikke mulighed for at rejse ud af landet, da du skal stå til rådighed.
Kontakt Lærernes a-kasse for at få mere at vide.

I ønskes alle en god sommer.

Kontakt | Lærernes a-kasse (laka.dk)

