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Vedr. løntræk i uge 28, 29 og 30 for nyere ansatte
Foreningen vil bede jer om at gøre nyere ansatte kolleger opmærksomme på, at de
kan blive trukket i løn i uge 28, 29 og/eller 30, hvor der er kollektiv ferielukket på
skolerne. Det drejer sig om kolleger, der er ansat den 1. juni 2016 eller senere.
Antallet af dage med løntræk afhænger af, hvornår man er ansat. Man optjener
2,08 feriedag pr. måneds ansættelse, og man holder altid først de feriedage, man
har optjent løn til.
En kollega, der er ansat den 1. august 2016, har i de 5 måneder i 2016 optjent 10,4
feriedage med løn. Det betyder, at man får løn i uge 28 og 29 samt 0,4 dag for
mandagen i uge 30. Der bliver foretaget løntræk for resten af uge 30 og senere i
uge 42 (efterårsferien) og uge 7 i 2018 (vinterferien). Derefter er der løn under
ferier.
Er man ansat senere end 1. august 2016, vil man blive trukket i løn i flere feriedage i juli, og er man ansat mellem 1. juni og 1. august 2016, er der løntræk i færre
dage. Det konkrete antal dage afhænger af ansættelsestidspunktet.
Er man medlem af a-kassen, kan man melde sig ledig og få dagpenge, hvis man
ikke holder ferie men er til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis man er nyansat og
har feriekort fra andet arbejde, skal det bruges i forbindelse med ferien.
Du kan se flere oplysninger på Lærernes a-kasses hjemmeside:
Da løntrækket først foretages efter ferien, har foreningen erfaret, at nogle medlemmer ikke har fået meldt sig ledige rettidigt, og de har derfor mistet retten til
dagpenge. Husk derfor at melde dig ledig senest om morgenen den første ledighedsdag.
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