
 

Sommerferien står for døren, og kredsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at  

ønske alle en rigtig god en af slagsen. 

Kredskontoret er sommerferielukket fra torsdag d. 30. juni 2022. Vi er tilbage igen 

mandag d. 1. august 2022. 

Har du brug for at få fat i os i sommerferien, kan du altid skrive til os på kredsens mail 

025@dlf.org.  

Du kan også kontakte os telefonisk. I ugerne 27, 28 og 29 kan du kontakte Thomas på 

26 74 10 85. I uge 30 kan du kontakte Christian på 28 29 05 59. 

Vi ønsker alle en rigtig god ferie! 

Sommerferie 

Mulighed for dagpenge i kollektive ferier 

Vores kollektive ferie er i år placeret i perioden fra d. 4. juli til d. 31. juli begge dage 

inklusiv. Hvis du ikke har været ansat i hele perioden fra d. 1. september 2022 frem til 

sommerferien, skal du være opmærksom på at kontakte a-kassen.  

Læs mere her: https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/ 
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KNyt 

I dette nummer: 

Sommerferie 1 

Dagpenge i ferien 1 

Planlægning af næste 

skoleår 
1 

Sygdom i ferien 2 

Planlægning af det næste skoleår 

 En lærer i Albertslund Kommune underviser max 780 timer (26 

lektioner om ugen). Undtagelsesvist kan man læse flere timer, 

hvis det er aftalt i dialog mellem den enkelte lærer, ledelsen og 

tillidsrepræsentanten.  

 I de første to år underviser nyuddannede lærere i Albertslund 

Kommune max 740 timer (cirka 24,7 lektioner om ugen). 

 Tiden til forberedelse findes ved at gange de afsatte timer til un-

dervisningsopgaver og understøttende undervisning med mini-

mum 0,5.  

 Skoleplanen indeholder en oversigt over mødefora og de møder, 

der er planlagt i forbindelse med skoleårets planlægning forud 

for skoleåret.  

Senest den 27. juni 2022 skal du modtage din opgaveoversigt for det kommende skoleår. Her 

angives de opgaver, du påtænkes at anvende din arbejdstid på i normperioden (skoleåret). 

Der anføres endvidere den planlagte tid til undervisning, individuel forberedelse, estimeret 

tid til opgaver, der planlægges indholdsmæssigt senere på året samt estimeret tid til opgaver 

som ledelsen skønner til mindst 60 timer.  

https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/


 

Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00 - 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   28 43 48 01 

Christian Holm, næstformand  28 29 05 59 

Thomas Dagnoli, kasserer   28 40 18 61 

Pia Henriksen, KS-medlem   28 29 05 62 
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Sygdom i ferien 

Hvis du bliver syg i ferien, skal du huske at sygemelde dig til din skoles ledelse. Den 

enkelte skole melder en vagtliste ud, så du ved, hvem du kan/skal ringe til.  

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig 

god sommerferie. 

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.facebook.com/kreds25/

