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Finder du det ikke her...så 
finder du det helt sikkert på 
kredsens hjemmeside 

www.dlf37.dk 
eller bliv ven med Dan-
marks Lærerforening Kreds 
37 på Facebook 

Ved afslutningen af normperioden 
skal der foretages en opgørelse af 
arbejdstiden med henblik på evt. 
godtgørelse af overtid samt efter-
regulering af undervisningstillæg-
get. Overskydende timer godtgø-
res med afspadsering af samme 
varighed med et tillæg på 50% el-
ler med en timeløn med et tillæg 
på 50% Det er ledelsens ansvar, at 
dette sker.  
Har du i løbet af året læst under-
visningstimer ud over de timer, 
der står i opgaveoversigten, skal 

du have reguleret undervisnings-
tillægget. Det kan være løse vi-
kartimer, timer du har læst for 
andre ved planlagt fravær, eller 
timer du er blevet bedt om at læ-
se ekstra f.eks. ved læreres læn-
gerevarende sygdom, barsel etc. 
Det er vigtigt, at du er opmærk-
som på at få indberettet alle ti-
mer, så du kan få udbetalt kor-
rekt løn herunder eventuelt over-
tid.  
Kontakt evt. din TR, hvis du er i 
tvivl. 

Opgørelse af arbejdstid og 
undervisningstillæg 2016/17 

Ferievagt på 
kredsen 

Frederikssund 
Lærerkreds ønsker 
alle en  

GOD SOMMER 

Kredsen holder ferielukket sam-
tidig med, at skolerne holder fe-
rie. Vi vil dog læse vores mail 
dagligt gennem hele ferien. Har 
du behov for at komme i kontakt 
med kredsen eller en af vore 
sagsbehandlere, skal du blot skri-
ve til kredsens mailadresse 
037@dlf.org og meddele dit 
ærinde og telefonnummer, så vil 
vi kontakte dig hurtigst muligt. 
Kontoret åbner igen efter  ferien 
onsdag d. 9. august. 

Har du optjent ferie til den 
kommende sommerferie? 

Har du ikke være ansat hele ka-
lenderåret 2016, kan du mangle 
optjening af ferie til afholdelse i 
skolesommerferien 2017.  Blev 
du ansat  d. 1.8.16,  vil du mang-
le knap 10 dages ferieoptjening i 
den kollektive ferielukning. Du 
vil således kunne opleve et løn-
træk for den manglende optje-
ning.  
Har du feriekort med fra tidlige-
re ansættelse skal du bruge dette. 

Har du ikke et feriekort, skal 
du melde dig ledig i Lærernes 
A-kasse og på jobcenteret 
(elektronisk skema), og du vil 
således kunne modtage dag-
penge i den kollektive ferieluk-
ning under forudsætning af, at 
du er dagpengeberettiget.  
Du kan søge yderligere oplys-
ning hos A-kassen på 
www.dlfa.dk 


