Hvor kan du hente hjælp?
Du er altid meget velkommen til at kontakte Århus Lærerforening
og få et møde, hvor vi kan tale din orlov igennem.

Århus Lærerforening
86 13 03 88
133@dlf.org
Lærernes Pension
70 21 61 31
Forenede Gruppeliv
39 16 78 00
Lærernes A-kasse
70 10 00 18

Tid til orlov

november 2013

I denne pjece kan du læse mere om mulighederne
for orlov i Aarhus Kommune og nogle af de ting,
du bør være opmærksom på.

Århus Lærerforening | DLF - kreds 133 | Grønnegade 80, 2. | 8000 Århus C
Telefon · 8613 0388 | Mail · 133@dlf.org | www.aalf.dk | Fax · 8613 0670

Orlov

Feriepenge

Udgangspunktet i Aarhus Kommunes personalepolitik er at
orlov - hvad enten den bruges til uddannelse eller frihed - er
positivt såvel for den enkelte medarbejde som for arbejdspladsen. Derfor skal der tungtvejende grunde til at give afslag
på en medarbejders ønske om orlov.

Husk at få dine feriepenge med på et feriekort, når du påbegynder din orlov. Du skal også være opmærksom på, at du
ikke optjener feriepenge, mens du er på orlov. Det betyder, at
du i det efterfølgende ferieår ikke vil modtage din sædvanlige
løn under ferie.

Det er din skoleleder, der bevilger orlov, og derfor skal din
ansøgning stiles hertil. Der er ingen formkrav til ansøgningen,
men Århus Lærerforening anbefaler, at du får din aftale om
orlov på skrift, så der ikke opstår misforståelser.

Lærernes Pension – indbetaling af supplerende
pension

Som udgangspunkt bevilges der orlov for et skoleår ad gangen, men har du ønske om orlov for en kortere periode, vil
det som oftest også blive imødekommet.
Når orloven er bevilget er der en række praktiske ting, du bør
være opmærksom på.

Dit fagforeningskontingent
Hvis du under orloven er ledig eller arbejder udenfor folkeskolen, har du mulighed for at ansøge om nedsættelse af dit fagforeningskontingent. Anmodning om kontingentnedsættelse
kan sendes pr. mail til Århus Lærerforening.

Dagpenge, a-kassen og efterløn
Hvis du er uden arbejde, når du påbegynder din orlov, er du
måske berettiget til dagpenge. Da du selv har ansøgt om
orlov, er du det, der hedder selvforskyldt ledig og vil være
omfattet af en karensperiode. Kontakt lærernes a-kasse for
at høre nærmere.
Er du tilmeldt efterlønsordningen, bør du ligeledes kontakte
lærernes a-kasse og forhøre, hvordan du skal forholde dig.
Ovenstående bør afklares, inden du søger om orlov.

Hvis du under din orlov ikke arbejder indenfor overenskomst
området, har du mulighed for selv at indbetale supplerende
pension til Lærernes Pension. Du skal kontakte Lærernes Pension for at aftale nærmere herom.

Forenede Gruppeliv
Som en del af din ansættelse er du omfattet af en gruppelivsforsikring ved Forenede Gruppeliv. Når du er på orlov, er du
derfor ikke længere omfattet af den obligatoriske gruppelivsforsikring.
Du har i orlovsperioden mulighed for selv at indbetale præmien og på den måde fortsat være forsikret. Kontakt Forenede
Gruppeliv for at aftale nærmere.

Når orloven slutter
Udgangspunktet er, at du efter endt orlov vender tilbage til
den stilling, du forlod. Men selv om du er på orlov, er du en
del af den årlige forflyttelsesrunde, og derfor kan du blive
omplaceret til en anden skole, selv om du er på orlov.

