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 Nyheder fra din lokale fagforening 

I denne tid kan der aftales 

noget telefonisk. 

Hver mandag og torsdag aften er 

Lænken i vores lokaler, fra 18-20. 

Har du eller et familiemedlem et 

problem med alkohol, så kig forbi. 

Nyheder fa 3F Als . Årgang 3 nr. 05-2020 

Har du ris eller ros, eller 

gode forslag til nyheds-

brevet,  vil vi meget ger-

ne vide det, send en 

mail til als@3f.dk 

OK Afstemning 2020. 
 
I 3F ALS, havde vi et kanon valgresultat, næsten  
62 % af medlemmerne i 3F ALS, brugte deres ret til 
at stemme. 
 

-TAK FOR DET- 
 

Samlet for hele landet blev der stemt   
79,8 % JA og 20,2 % nej. 
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Mødekalender for 3F Als  

I denne tid holdes der videomøder , bl.a. besty-

relsesmødet blev afholdt på den måde. 

Vi håber at kunne indkalde til den udsatte 

generalforsamling hurtigst muligt. 

 

Ugens forkortelse:  WHO = Verdenssundhedsorganisationen. WHO’s mission er at sørge for den bedst mulige sundhed for 

mennesker.  
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Ledige 3F-medlemmer fritages stadig for kontin-
gent under Corona-krisen 

Tryk her for at se mere ….. 

Det er aftalt, at de fem feriefridage kom-
mer til at følge ferieåret, som efter den 
nye ferielov kommer til at løbe fra 1. sep-
tember til 31. august. Det er aftalt, at 
feriefridagene ligesom ferie kan afholdes 
over 16 måneder fra 1. september til 31. 
december det efterfølgende år. 

Det er aftalt, at der i forbindelse med 
overgangen til den nye ferielov vil 
være 6,67 feriefridage til rådighed pr. 
1. maj 2020. Disse dage kan afholdes 
frem til 31. december 2021. Pr. 1. 
september 2021 tildeles der fem fe-
riefridage, som kan afvikles i ferie-
afholdelsesperioden. 

Ved fratræden skal din arbejdsgiver 
skriftligt oplyse dig om, hvor mange 
feriefridage du har tilbage, når du 
stopper. Det kan eventuelt være på 
lønsedlen. 

 

 

Corona 

Vi har stadig nogle retnings-

linjer vi skal overholde. Der-

for beder vi om at alt det du 

kan klare telefonisk, bliver 

klaret telefonisk. 

Kommer du i afdelingen, og 

vi har stadig ganske norma-

le åbningstider, så beder vi 

om at der holdes afstand. 

Minister slår fast: 

Covid-19 kan være en arbejdsskade 

En ny vejledning slår fast, at smitte med corona-virus 

kan være en arbejdsskade, der kan give en erstatning. 

Det er ikke nødvendigt at dokumentere med en 

positiv test.       Læs mere her 

https://www.facebook.com/3FAls/
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Misssion_(opgave)&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Sundhed
https://www.3f.dk/faa-hjaelp/coronavirus/kontingentfritagelse
https://fagbladet3f.dk/artikel/covid-19-kan-vaere-en-arbejdsskade?utm_campaign=22042020&utm_medium=email&utm_source=Newsletter

