
        

     
 

 

 

 

 

 

Referat af medlemsmøde den 13. juni 2019 kl. 16.00 på Snejbjerg skole. 
 
Der var indkaldt til medlemsmøde med tre punkter på dagsordenen: 
 

1) Ny ferielov 
2) Samvær ifm. årsmøde (spisning mv.) 
3) Evt. – herunder forslag til punkter til kommende medlemsmøder 

 
Ad. 1) 
Håndteringen af den nye ferielov særligt på lærerområdet blev drøftet. 
 
Der er i medlemskredsen bred enighed om, at hvis juraen åbner mulighed for det, skal 
ferien fra skoleåret 2020/21 håndteres ved, at der løbende lånes feriedage fra det 
kommende skoleår. 
 
Det vil betyde, at der, i det år, der er problemer med (skoleåret 2020/21), kan afholdes 25 
feriedage fremfor, at dette først er muligt igen i skoleåret 2021/22 og frem. 
 
Det blev ligeledes drøftet, om den kollektive ferie fra 2020/21 og frem skal lægges med tre 
uger i sommerferien, én uge i efterårsferien og én uge i vinterferien. 
Det var der forskellige holdninger til, men da det ikke har betydning for beregning af 
nettotimetal eller for afholdelsen af ferie for bestemte grupper, er det en formssag. 
 
Ad. 2) 
De, der tager afsted onsdag tilbydes mulighed for at spise sammen et sted i byen. 
 
Der var enighed om, at vi igen giver den fælles fest en chance, fremfor at spise sammen et 
sted i byen om torsdagen. 
 
Der var ligeledes enighed om at bestille spisebilletter til frokost torsdag og fredag for de, 
der ønsker denne løsning. 
 
Lisbeth Morsing sender tilmelding til frokoster, fest og fælles spisning onsdag aften ud. I 
den pågældende mail vil der også blive spurgt til ønske om fælles transport om onsdagen. 
 
Ad 3) 
Der var ikke noget under eventuelt, men punkter til kommende medlemsmøde(r) blev 
drøftet. 
Det foreslås, at der afholdes medlemsmøde i foråret 2020 med insitamentstrukturens 
konsekvenser bredt set og set med fokus på, om der er opstået små ”specialklassetilbud” 
på skolerne fremfor visitering til de kommunale specialklasser. 
 
16. juni 2019 
/jes, ref.  


