
Lokal info maj 2021

Ferietillæg (fælles)
Tjenestemændene har fået deres med lønnen her 1 maj, om tjenestemænd
Vi får ifølge ny ferielov udbetalt ferietillæg 2 gange om året. 1 gang med maj lønnen og 2
gang med august lønnen. Vi har rejst over for ledelsen at vi har en aftale der siger at de skal
udbetales inden 1 maj. Der arbejdes stadig på en løsning, men det bliver nok mere
fremadrettet så vi skal nok forvente at første udbetaling bliver med maj lønnen, som løn
kontoret har meddelt på mail.

Fritvalgskonto (OK-Ansat)
Fritvalgskontoen bliver opgjort pr 30 juni, og 31 december for dem der ikke har valgt
månedlig udbetaling.

Køkkenet
Har ladet mig fortælle at starte og tømme opvaskemaskinen desværre i øjeblikket ofte
tilfalder ganske få af vores kollegaer. Husk at rydde op efter dig og er opvaskeren fuld
eller rent, så tager det ikke længe at starte eller tømme den, så det er klar til din næste
kollega. Vi har fået et lækkert depot, lad os være fælles om også at holde det pænt og
lækkert.

Feriebytninger
Hvis nogen alligevel ikke skal bruge den ferie de har fået søgt, kan den naturligvis
annulleres på samme vis som enkelt søgninger. Og så alligevel IKKE helt, for hvis vi
annullere en søgt ferie forsvinder den ferie række fra bogen, men hvis vi kan bytte så kan vi
beholde ferie rækken. Derfor sætter jeg en seddel på tavlen hver gang der kommer en uge i
sommerferien til rådighed til bytning. Kravet er at der skal byttes uge for uge af ferier søgt i
SAMME ferievalg. Altså en sommerferie uge skal byttes med en anden uge søgt i samme
sommerferie valg (1.søgerunde og 2 søgerunde udgør et ferievalg) Pt. er uge 24 og 25 ude
til bytning.

Vinterferie Valg
Vinterferie Valget 2021-2022 er lige om hjørnet. Du kan allerede nu benytte funktionen “ferie
forvalg”. Her kan du allerede nu sætte hvilken uge du ønsker ferie i, men vær opmærksom
på at den kun kan give dig ferien hvis der er ledigt når det er din tur, så vær stadig
opmærksom på valget selv om du benytter funktionen. Ferieregler, dine søgetider osv finder
du på https://www.lpoarriva.dk/Odense/LKFOdense_ferievalg.html
Vigtigt : Den ansøgte ferie er tildelt, når den fremgår af menuen “mine ferie
søgninger” i LPO ferie søgning.
så husk lige at gå ind og tjek, hvis du vil være HELT sikker.

Pinsen.
Som Henning allerede har reklameret for så er der rigtig god mulighed for at få fri i pinsen.
Har lige snakket med Britta, som fortæller mig at ALLE kan få fri søndag og mandag i
pinsen, bortset fra Uffe, som er så¨heldig at klare banen helt på egen hånd! så har du stadig
ikke søgt søndag eller mandag så kan det stadig nås, uanset hvor mange der allerede står i
bogen.
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