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Jeg hedder Line Kappel Bendtsen 
og er 29 år. Jeg er bosat i Mejrup 
sammen med min mand og vores 
to små børn. 

Jeg er oprindelig uddannet sy-
geplejerske, hvor jeg har arbejdet 
som hjemmesygeplejerske i både 
Lemvig og Holstebro kommune i 
sammenlagt fem år.

Det har været nogle utrolig gode, 
lærerige og udviklende år. Men med 
et ønske om at prøve noget nyt og 
med henblik på at uddanne mig 
til kontorassistent, søgte jeg til 3F 
Holstebro – og opsagde min stilling 
i kommunen. 

I starten vil I kunne finde mig i 
medlemsadministrationen og se-
nere hen a-kassen.

Jeg startede her i afdelingen den 
15. februar i en anderledes tid præ-
get af endnu en Corona nedlukning. 

Jeg ser derfor ualmindelig meget 
frem til at møde jer i afdelingen, 
hvor jeg vil suge ny viden til mig og 
gøre mit bedste for at hjælpe jer. 

Line Kappel Bendtsen
Kontorelev

Mit navn er Nikita Dyrberg Lilholt. 
Jeg er 27 år gammel. Jeg bor sam-
men med min kæreste Marc, hans 
søn og vores fælles kommende søn, 
i et rækkehus i Beder – lidt udenfor 
Århus.  

Jeg er i gang med at uddanne 
mig til socialrådgiver på VIA Uni-
versity College i Holstebro. I forbin-
delse med min uddannelse er jeg 
nået til min praktikperiode. Jeg har 
været så heldig at få en praktikplads 
hos 3F Holstebro, hvilket jeg er rig-
tig glad for. Jeg begyndte hos 3F 
Holstebro d. 8. februar og vil være 

at finde i afdelingen frem til d. 18. 
juni hvor mit praktikforløb desværre 
ophører. I starten vil I møde mig i 
samråd med Meritta, hvor jeg i øje-
blikket er under kyndig oplæring. 
Senere hen vil I også møde mig som 
selvstændig rådgiver, hvor jeg vil 
være behjælpelig med rådgivning 
indenfor sociale sager.  

Jeg ser frem til at møde jer og 
håber på et godt samarbejde både 
internt og eksternt. 

Med venlig hilsen 
Nikita Dyrberg Lilholt 

Socialrådgiverstuderende

Præsentation af
ny socialrådgiver-
studerende

Ny kontorelev  
i afdelingen

FERIELUKKETFERIELUKKET
Kontorerne i Struer ogKontorerne i Struer og
Herning er ferielukket Herning er ferielukket 
i ugerne 29-33, 2021.i ugerne 29-33, 2021.
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I skrivende stund er vi i gang med OK-
afstemning på flere områder. Dansk 
Håndværk Byggeri, Dansk Håndværk 
Industri og Danske Anlægsgartner er i 
disse dage til afstemning.

Herefter bliver hele det offentlige 
område på Stat- Region- og Kommu-
ner sendt til afstemning.

På alle områder har man fra central 
og lokal side gået ud og opfordret til 
at stemme ja til de indgåede forlig.

Som alle jo ved, så står vi i en me-
get speciel situation med corona i 
hele samfundet, og det har selvfølge-
lig også spillet ind i de forhandlinger 
der har været ført.

Fra afdelingens side vil vi opfordre 
alle til at afgive deres stemme, så vi 
får et højt stemmetal. Uanset om du 
stemmer ja eller nej, så er det med til 
at vise, at der står mange bag vores 
forhandlere, og det er vigtigt.

Det er også i disse dage, at der for-
handles i Folketinget for at få lavet en 
endelig plan for genåbning af Danmark.

Det bliver svære forhandlinger, som 

vi følger tæt. Vi har medlemsgrupper, 
som ikke har været ramt af de forelø-
bige restriktioner, der er i samfundet.

Men vi har også medlemmer, 
som er meget hårdt ramt. Det gæl-
der bl.a. hele Hotel- & restaurations 
området. Her er mange af hotellerne 
lukket helt ned, og dermed er hele 
personalet sendt hjem – nogle med 
hjælpepakker, mens andre er blevet 
afskediget.

Som I kan se andet sted i bladet, 
så er ledighedstallet pt. på højde med 
marts måned 2020. Der har været en 
stor stigning af ledige i forår og som-
mer i 2020, men det har rettet sig til 
de sidste 2-3 måneder.

Vi håber, at man med de nuvæ-
rende forhandlinger, fastholder bor-
gernes sikkerhed som første prioritet, 
men at man også åbner de områder, 
man mener at kunne styre i forhold til 
smitten.

Sidst, men ikke mindst, så gælder 
det nu om at få vaccinen hjem og få 
sat gang i vaccinationen så hurtigt 

som muligt. 
Lige nu afventer vi de endelige 

test-resultater på AstraZeneca-vacci-
nen, men de andre 2 slags der kom-
mer til landet, bliver rullet ud lige så 
hurtigt, som de kommer.

Vi håber, at vi snart kan åbne vores 
3 kontorer i Holstebro, Struer og Her-
ning, så vi igen kan få en dagligdag 
hvor medlemmer, gæster og perso-
nale kan få en normal hverdag.

Vi har snakket med rigtig mange 
på telefon og på nettet, og vi er utrolig 
glade for, at I alle har forståelse for 
den måde, som vi har ageret på. Vi 
håber snart at kunne se jer alle igen.

Vi har endnu engang måtte ud-
sætte afdelingens Generalforsamling, 
men nu ligger det d. 9. juni 2021 på 
UCH. Vi håber, at vi kan samles til den 
tid.

Vi vil ønske jer alle et 
rigtig godt forår og en god sommer.  

hjørne
hjørneFormandens

3F Jobformidling
På www.3f.dk finder du Danmarks største og bedste 
jobdatabase også kaldet 3F- Jobformidling. 

Du finder den ved at logge på ”min jobsøgning” 
under www.3f.dk.

3F Jobformidling er både for ledige og folk i arbejde, 
og viser hvilke job der er opslået indenfor dit fag i hele 
landet.

Under 3F Jobformidling er det muligt, at oprette 
jobagenter (faste søgninger). 

Med en jobagent får du jobannoncer direkte ind i 
din indbakke, hver gang der opslås et nyt job som mat-
cher din jobagent.

Der er udarbejdet pjecer til 3F Jobformidling og 
jobagenter som kan afhentes i afdelingen.

3F Jobformidling 
 
På www.3f.dk finder du Danmarks største og bedste jobdatabase også kaldet 3F- 
Jobformidling.  
 
Du finder den ved at logge på ”min jobsøgning” under www.3f.dk. 
 
3F Jobformidling er både for ledige og folk i arbejde, og viser hvilke job der er opslået 
indenfor dit fag i hele landet. 
 
Under 3F Jobformidling er det muligt, at oprette jobagenter (faste søgninger).  
Med en jobagent får du jobannoncer direkte ind i din indbakke, hver gang der opslås 
et nyt job som matcher din jobagent. 
 
Der er udarbejdet pjecer til 3F Jobformidling og jobagenter som kan afhentes i 
afdelingen. 
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Gruppe
generalforsamlinger 
i 3F Holstebro 2021 

  

TRANSPORTGRUPPEN 
afholder generalforsamling 
onsdag d. 9. juni 2021 kl. 17.00.  
Det er på UCH lige før Afdelingens 
generalforsamling. 

BYGGEGRUPPEN 
afholder generalforsamling 
torsdag d. 20. maj 2021 kl. 18.00.  
Det er på Tujavej 20 
(afdelingskontoret). 

INDUSTRIGRUPPEN 
afholder generalforsamling 
onsdag d. 9. juni 2021 kl. 17.00.  
Det er på UCH lige før Afdelingens 
generalforsamling. 

   
FÆLLES SERVICE-GRUPPEN 
afholder generalforsamling 
onsdag d. 9. juni 2021 kl. 17.00. 
Det er på UCH lige før Afdelingens 
generalforsamling. 

Holstebro

GENERALFORSAMLING
I 

3F HOLSTEBRO
Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00 

på UCH, Døesvej 76, 
Blå indgang, 7500 Holstebro

Tilmelding til spisning kl. 18.00, 
senest fredag d. 4. juni kl. 12.00 i afdelingen.

Dagsorden:
1. Velkomst v/ Formand Flemming T. Sørensen

2. Valg af 2 dirigenter

3. Konstatering af mødets lovlighed

4. Valg af stemmeudvalg

5. Bestyrelsens beretning v/ Flemming T. Sørensen

6. Regnskab for 2020 v/ Lilian Højbjerg

7. Indkomne forslag

8. Vedtægtsændringer

9. Personvalg 

 1. a . Valg af A-kasse leder Lotte Rom Klemensen, modtager genvalg

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 a. Indstillet fra gruppegeneralforsamlinger.

11. Valg af bilagskontrollør og suppleant

 1. a.  bilagskontrollør Alex Kristensen, modtager genvalg

 2. b.  suppleant Boje Johansen, modtager genvalg 

12. Valg af fanebærer og suppleant

 1. a. Gorm Max Tommerup, modtager genvalg

 2. b. Thorleif Kristensen, modtager genvalg

 3. c. Suppleant Simona Sørensen, modtager genvalg

13. Valg af Revisor

 a. På valg: RI – statsaut. revisorer

14. Evt.
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Murerklubbens 
generalforsamling 

2021
 

Dato: 
Den 29. april kl. 18.00 
hvis corona tillader det, 
ellers kommer der en ny dato.

Afholdes i afdelingen, 
Tujavej 20, 7500 Holstebro

Dagsorden: 
Se afdelingens hjemmeside.

Tilmelding:
På afdelingens hjemmeside 
eller ved Tommy på 
mobil 27 77 35 44 

MURERSENIORUDFLUGTMURERSENIORUDFLUGT
 onsdag den 18. august onsdag den 18. august

 

Murerklubben har igen i år bevilget tilskud 
til en udflugt for afdelingens murerseniorer 
med ledsager.

Pga. Corona er vi dog ikke helt i mål med, 
hvor vi kører hen. Der er pt. snak om enten 
Nationalpark Thy med afstikker til Testcen-
teret for store vindmøller, hvis tiden tillader 
det, eller en tur til Mors med besøg på 
Fossil- og molermuseet, og hvis tiden til-
lader det også besøg på Dueholm Kloster 
i Nykøbing M. 

Uanset hvor turen går hen, så serveres der 
buskaffe med rundstykke på vej ud, mid-
dag med en øl eller et glas vin og endnu 
en gang buskaffe med wienerbrød til på 
vej hjem.

Som tidligere år, så er der også i år deltagerbetaling, som vi desværre er nødt 
til at hæve til 150.00 kr. pr. person, som opkræves i bussen.

ALT ER UNDER HENSYN TIL AT CORONAEN (COVID 19) TILLADER TUREN.

Hilsen turudvalget:
H.C. Søndergaard  Tlf: 2044 5585  Hartvig Andersen     Tlf: 2032 7775
Arne Rindom          Tlf: 2172 4402  Mogens Frankær      Tlf: 2127 3950

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro

Tilmelding senest 
fredag d. 6. august kl. 12.00
 til 3F Holstebro, 
tlf. 70 300 870 eller 
til afdelingens e-mail:  
holstebro@3f.dk. 

Husk at oplyse: 
Navn, adresse, e-mailadresse, 
tlf. nummer og deltager-antal, 
samt at tilmeldingen er til 
murerudflugten.

Der vil i løbet af ugen efter 
tilgå deltagerne mail, evt. 
brev, med oplysning om op-
samling m.m.
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18.0
1.20

21

H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.mercantec.dk

Er du ufaglært og vil du gerne være dygtigere i dit 
job – og få et svendebrev på din uddannelse, så er 
uddannelsen til industrioperatør noget for dig. 
Som industrioperatør får du færdigheder og viden 
om produktionsprocesser, flow og samarbejde til 
mange af industriens brancher.

På uddannelsen til industrioperatør lærer du at:
> planlægge, samarbejde og kommunikere med 

andre
> kvalitetssikre produkter og flow
> gennemføre forbedringer og sikre optimering i 

produktionen
> vedligeholde produktionsanlæg

Opbygning af uddannelsen
Det er en voksenuddannelse, som veksler mellem 
en uges teori på uddannelsen og en uges praksis 
på arbejdet. I samarbejde med din arbejdsplads 
tilrettelægges uddannelsen, og du kan derfor både 
passe job og uddannelse.

Varighed:
Grundforløb: 11 uger
Hovedforløb: 18 uger
Samlet varighed: 2 år 

Opstart på grundforløb i Viborg:
9. august 2021
16. august 2021

Bliv industrioperatør
Hvis du vil du have en fremtid med muligheder

Fordele for dig som medarbejder:

> Svendebrev 

> Løn under uddannelse

> Personlig udvikling

> Styrket position på jobmarkedet

Fordele for din virksomhed:

> Bedre uddannede medarbejdere

> Struktur der understøtter stabilitet og output

> Attraktive tilskudsordninger og betingelser

> Strategisk kompetenceudvikling

En spændende uddannelse hvor vi arbejder med: 
personlig udvikling · kommunikation ·  samarbejde · lean · forretning · virksomhed ·
produktion · processer · energiformer · materialer · IT · sundhed · træning

Vil du vide mere, så kontakt
Underviser
Christian W. Knudsen
chwk@mercantec.dk 
Tlf: 40 83 65 65

Uddannelseskonsulent
Inger Holm
ihol@mercantec.dk  
Tlf: 30 30 93 59
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Jeg vil anbefale, at vores medlemmer 
bruger deres demokratiske rettighed, 
og at de stemmer ja til overenskom-
sten gældende for de næste tre år på 
de grønne områder. 

Og det skyldes hovedsagelig den 
gennemsnitlige værdi af det samlede 
forlig, inklusiv en massiv stigning på 
fritvalgskontoen. Den er ved overens-
komstperiodens afslutning beregnet 
til ca. 15,50 kr. i lønstigning pr. time for 
timelønsansatte svarende til en må-
nedsvis lønstigning på 2.500,00.

Dertil kommer væsentlige forbed-
ringer i forbindelse med sygdom og 
afskedigelse, fuld pension til eleverne, 
samt andre ting.

Da det var nogle benhårde land-

mænd, gartneri- og planteskoleejere, 
samt skoventreprenører, der sad med 
ved forhandlingsbordet, er jeg sikker 
på at aftalen ud fra en arbejdsgivers 
synsvinkel også er en god aftale for 
dem i forhold værdien af deres ansat-
te. Med det ”in mente” har du et godt 
svar, hvis din arbejdsgiver siger, han 
sørme ikke har råd til sådanne store 
lønstigninger.

Så hvis du arbejder hos en arbejds-
giver, der ikke har overenskomst, vil du 
her have et godt redskab til også at 
kræve disse lønstigninger for de næ-
ste tre år. Skulle du have problemer 
med at få startet snakken om lønstig-
ninger op med din arbejdsgiver, eller 
den måske er gået i hårdknude, vil du 
altid være velkommen til at kontakte 
din afdeling for nogle ”fif” eller red-
skaber dertil. Vi står klar for dig.

En anden mulighed er selvfølgelig, 
at du alene eller sammen med nogle 
kollegaer kan tage en uforpligtende 

snak med os angående overens-
komstdækning af din arbejdsplads. 
Erfaringen siger mig, at det er en 
proces, og ikke to arbejdspladser er 
ens. Normalvis tager vi en lang snak 
med vores medlemmer om, hvordan 
vi griber det an og får lagt en plan 
for det videre forløb. Husk du vil altid 
være anonym, når du snakker med 
din fagforening, og vi gør aldrig noget, 
som vi ikke altid først har clearet af 
med vores medlemmer. 

En overenskomstdækning af ar-
bejdspladser på de grønne områder 
vil altid være en fordel for de ansatte 
på sigt, samt at du vil sikre din familie 
og dig selv en god pensionsudbeta-
ling, når du kommer så langt i livet. 

Vi er til for din skyld, og det er jer 
der ejer os. 

Villiam Andersen  
Grøn gruppe 3f Holstebro

OK 21 er i skrivende stund til 
 afstemning blandt medlemmerne
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Stort tillykke til 6 nyuddannede 
 Hospitalsserviceassistenter fra 
 Regionshospitalet Vest, Holstebro

Den 5. februar 2021 var en helt spe-
ciel dag for 6 medlemmer fra 3F 
Holstebro, ansat hos Regionshospi-
talet Vest, Holstebro og Lemvig. De 
afsluttede nemlig deres uddannelse 
som Hospitalsserviceassistenter. 

Normalt er det en rigtig festdag, 
hvor familie, venner, arbejdsgiver og 
3F er inviteret til dimissionsfest hos 
Skive College. Denne dag er alle sejl 
sat til, for at feste og hylde de nyud-
dannede serviceassistenter. Det er 
en dag, hvor man som faglig sekre-
tær glæder sig til at deltage.   

Men I år blev det lidt anderledes. 
På grund af Corona kunne vi des-
værre ikke mødes fysisk på skolen, 
men det hindrede os ikke i, at fejre 
de nyuddannede, det blev bare vir-
tuelt i stedet for. 

Præcis kl. 10.00 koblede alle 
inviterede sig på deres skærm, og 
så var vi klar til at fejre de nyuddan-
nede. Skive College havde udleveret 
en Goodie Bag til alle eleverne, hvori 

der både var spise og drikke, men 
der var også flag og balloner. så 
flere steder kunne vi se, at der var 
pyntet op i stuerne.

Der var taler fra både skolen, ser-
vicelederne, 3F samt elevernes side. 
Så alt i alt en rigtig hyggelig sam-
menkomst, på en noget anderledes 
måde end vi er vant til. 

Det betyder desværre også, at 
jeg ikke er i stand til at sætte et bil-
lede i dette blad, der viser en række 
glade medlemmer, der alle har gen-
nemgået en uddannelse som ho-
spitalsserviceassistent med et flot 
resultat. 

Men der skal stadig fra 3F Hol-
stebro lyde et stort og hjertelig til-
lykke til: 

Anette Mortensen, Poul Anker Chri-
stensen, Dorthe Brask, Charlotte 
Meilstrup, Lone Daniel og Dorthe 
Kallesøe.  

PS. Gaver og diplom fra 3F var klar 
på deres arbejdsplads, da de mødte 
ind. 

Gitte Hansen
Faglig sekretær

Svendeprøve-
projekt

Vi har åbne svendeprøver i år.
Så må lærlingene selv tegne 

den opgave de vil lave,  indenfor 
gældende normer.

Herningsholm er den første 
skole i landet, som får lov til 
dette.

Tommy Christensen

Så er der d. 25. februar 2021 igen uddannet 5 nye gastronomer på UCH.
Stort tillykke fra 3F Holstebro til de 5 faglærte. Fra venstre: Faglærer Mads Hald, Christian Hammershøi Rose, Smedegår-
den, Benjamin Hansen, Under Klippen, Bronzemedalje, Jesper Vind Madsen, Anlægspavillonen, sølvmedalje, Tobias Deurell 
Holm Kristensen, Fjordgaarden, Jeppe Bøndergaard, Kommandobroen by Grantland.
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HUSK
At alle betalinger 
til 3F Holstebro
Kan ske med

 

96274

HUSK 
At alle betalinger til 3F Holstebro 

Kan ske med 

 
 

96274 

 

  
 

• Er du ledig?  
 

• Fyldt 30 år?  
 

• Er du dagpengeberettiget?  
 

• Og er du ufaglært, eller har du en erhvervsuddannelse, som du ikke har anvendt de 
seneste fem år? 

 
Hvis svaret er ja, har du ret til at tag en uddannelse på 110 procent af dagpengesatsen, hvis 
du vælger at uddanne dig inden for et fag, hvor der mangler arbejdskraft. 
 
På www.3f.dk/positivliste kan du læse mere om de uddannelser, som giver ret til den 
forhøjede dagpengesats. 
 
Giv dig selv et uddannelsesløft! Vi ses på erhvervsuddannelserne! 
 

Vidste du, at man ved ledighed kan 
tilmelde sig som ledig på www.jobnet.dk  

og lave ledighedserklæring på 
www.mit.3f.dk - så undgår man at 

møde op i afdelingen på  1. ledighedsdag.
 

Du er selvfølgelig fortsat velkommen 
i afdelingen når vi åbner -  så hjælper vi dig.  

Husk dit NemId.

• Er du ledig? 
• Fyldt 30 år? 
• Er du dagpengeberettiget? 
•  Og er du ufaglært, eller har 

du en erhvervsuddannelse, 
som du ikke har anvendt de 
 seneste fem år?

Hvis svaret er ja, har du ret til at tage en uddannelse på 110 procent af dagpenge-
satsen, hvis du vælger at uddanne dig inden for et fag, hvor der mangler arbejds-
kraft.

På www.3f.dk/positivliste kan du læse mere om de uddannelser, som giver ret til 
den forhøjede dagpengesats.

Giv dig selv et uddannelsesløft! Vi ses på erhvervsuddannelserne!
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Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro

Ledigheden i et år 
med Corona

Det seneste år med Corona har i den 
grad påvirket ledigheden i 3F-Holste-
bro, hvilket fremgår af ovenstående 
diagram.

Hvert år oplever vi en hel naturlig 
stigning i løbet af vinteren på grund 
af vinterhjemsendelser, som på et 
almindeligt år aftager hen omkring 
marts/april, men i 2020 ændrede 
corona på tallene. Fra den 12. marts 
sidste år og hen til først på somme-
ren kan man se, at Corona stod for 

en kæmpe stigning i ledigheden.
Til trods for den store stigning 

viser tallene i diagrammet, at afde-
lingen er kommet godt igennem 1. 
år af coronaen, da ledighedstallene 
den 12. marts 2021 er status quo 
med samme tid sidste år, hvor lan-
det blev lukket.

Vi tror og håber på en fortsat fald 
i ledigheden hen over de næste må-
neder.

Lotte Rom Klemensen

 
 

Ledigheden i et år med Corona 
 
 

 

 
 
 
 
Det seneste år med Corona har i den grad påvirket ledigheden i 3F-Holstebro, hvilket fremgår 
af ovenstående diagram. 
 
Hvert år oplever vi en hel naturlig stigning i løbet af vinteren på grund af vinterhjemsendelser, 
som på et almindelig år aftager hen omkring marts/april, men i 2020 ændrede corona på 
tallene. Fra den 12. marts sidste år og hen til først på sommeren kan man se, at Corona stod 
for en kæmpe stigning i ledigheden. 
 
Til trods for den store stigning viser tallene i diagrammet, at afdelingen er kommet godt 
igennem 1. år af coronaen, da ledighedstallene den 12. marts 2021 er status quo med samme 
tid sidste år, hvor landet blev lukket. 
 
Vi tror og håber på en fortsat fald i ledigheden hen over de næste måneder. 
 
Lotte Rom Klemensen 
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Antal ledige

 

Hvis du bliver opsagt af din 
arbejdsgiver og har et 

opsigelsesvarsel, så husk at kontakte 
afdelingen, da vi har mulighed for, at 

hjælpe dig før du bliver ramt af 
ledighed

Tjek din 
lønseddel

Du skal stadig huske at 
tjekke din lønseddel hver 
måned, også selv om den 

kommer i din e-boks. 

Det er vigtigt, at den er 
korrekt. Er du i tvivl, så 

kontakt afdelingen for at 
få den gennemgået.

HVIS DU 
BLIVER LEDIG, 
kan det være en god idé at 
tjekke din forskudsopgørelse, 
og eventuelt rette dit 
befordringsfradrag, 
beskæftigelsesfradrag mm,  
så du slipper for restskat.
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Feriedagpenge
Den 1. septemebr 2020 trådte de nye 
regler i kraft om optjening og afhol-
delse af feriedagpenge. De nye regler 
følger principperne i den nye ferielov 
om samtidighedsferie.

A-kassen skal løbende opgøre, 
hvor mange dage med feriedagpenge 
et medlem har optjent.

Nye definitioner:
Ferieår: 
Den periode, hvori ferien optjenes. 
Ferieåret løber fra den 1. september til 
den 31. august det efterfølgende år.

Ferieafholdelsesperioden:
Den periode, hvor ferien skal være 
holdt. Perioden går fra den 1. septem-
ber til den 31. december i det efterføl-
gende år (ferieåret + 4 måneder)

Det vil sige, at ferie optjent i perioden 
fra 1. september 2020 til 31. august 
2021 kan holdes i perioden 1. septem-
ber 2020 til 31. december 2021.

I perioden fra 1. september 2021 til 31. 
december 2021 vil der således både 
kunne holdes ferie for det foregående 
ferieår og det nye ferieår fra 1. sep-
tember 2021

Optjening af feriedagpenge
Der optjenes ret til feriedagpenge for 
perioder, hvor A-kassen har udbetalt 
dagpenge og feriedagpenge.

Derudover optjenes der ret til ferie-
dagpenge af barselsdagpenge, hvor 
medlemmet ikke har optjent ret til 
ferie med godtgørelse eller løn.

Beregningerne sker på grundlag 
af oplysninger, der er hentet i Ind-
komstregistret. 

Der kan højst optjenes 25 dage 
med feriedagpenge for et ferieår.

Feriedagpenge fra ét ferieafhol-
delsesår kan ikke overføres til det føl-
gende ferieafholdelsesår.

Optjening for perioder med ydelser 
fra A-kassen
Optjening af feriedagpenge sker lø-
bende og månedsvist i ferieåret

Har du spørgsmål så kontakt A-kassen

Folketinget har nu vedtaget loven om tidlig pension.
Derfor har vi i 3F lavet en lille folder der fortæller om 
retten til tidlig pension.
Folderen kan afhentes på et af vores 3 kontorer i Struer, 
Holstebro eller Skolegade i Herning.
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Ombyt
til Sæsonkort

 kun kr. 419 

Ombyt din 3F billet til Sæsonkort 
til Djurs Sommerland på 

besøgsdagen

(Normalpris 699) 
Børn 0-2 år gratis

d. 30/4, 1/5, 2/5, 8/5, 9/5, 13/5, 14/5, 15/5, 16/5, 22/5, 
23/5, 24/5, 26/5, 29/5, 30/5, 2/6 eller 6/6.

3F HOLSTEBRO 
inviterer i Djurs Sommerland 

Særpris

 kr. 180 pr. billet 

Til medlemmer  
3F Holstebro

(Normalpris kr. 280) 
Børn 0-2 år gratis

Fra d. 12. april sælges entrebilletter til Djurs Sommerland hos: 
3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro.

Max. 5 billetter pr. medlem.
Husk at tjekke COVID-19 information på www.djurssommerland.dk før besøget.


