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Kære alle 
 
COVID-19 nedlukning 
Da vi i første omgang fik at vide, at skolerne skulle lukke og organisere nødundervisning 
for eleverne derhjemme, var det en stor omvæltning for os alle. Da der igen skulle åbnes 
for de mindste, var det endnu en helt ny måde at undervise på. I har hele vejen igennem 
taget opgaven på jer, og kreativiteten har undervejs været stor. Tak for jeres store 
fleksibilitet i hele dette forløb og tak til lederne for at organisere disse omlægninger – det 
har ikke været helt nemt. 
 
Undervejs har nogle af jer haft spørgsmål, som enten er stillet til jeres TR/AMR eller til os 
på kredskontoret – bliv endelig ved med det, hvis I skulle have tvivl eller bekymringer. Især 
har de af jer, der enten selv er eller har et familiemedlem i risikogruppen været bekymrede 
for, hvad der kommer til at ske, hvilket er fuldt forståeligt. Reglen om, at det er en lægelig 
vurdering, der skal vurdere risikoen, virker. Hvis man alligevel skulle have bekymringer i 
forhold til at skulle gå på arbejde, er det altid en god ide at tale med sin leder, da de sikkert 
kan hjælpe. 
 
Særlig feriegodtgørelse 
Nogle af jer har sikkert lagt mærke til, at jeres særlige feriegodtgørelse (SFG) ser lidt 
anderledes ud i år. Det har selvfølgelig noget med den nye ferielovgivning at gøre. Normalt 
udgør SFG 2,15 % af jeres ferieberettigede løn fra det seneste kalenderår, men denne 
sats består af to dele: 

- 1 %, der er en del af ferieaftalen. Da den kommer til at følge den ny regel om 
samtidighed, bliver den kun udbetalt med 8/12 og resten overføres så til det nye 
ferieår den 1/9. 

- 1,15 % der er forhandlet i overenskomsten (denne sats er ikke ens for alle grupper). 
Da den er en del af overenskomsten udbetales den på samme måde som hidtil 
30/4. 

Vi får altså i den nye ferielov det samme samlede beløb – det udbetales bare forskudt. 
 
Jeg håber I forsøger at holde humøret højt i denne mærkelige tid. 
 
God 1. maj.   

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 


