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Ringkøbing, den 15. august 2022 

 

Seniorinformation 
 

Denne pjece er henvendt til medlemmer der fylder 60 år i dette 
kalenderår og frem til d. 31. december 2026 og indeholder 
information, der er aktuel i den anledning. 
 

Ret til nedsat arbejdstid på grund af alder. 
Som fuldtidsansat har du ret til af få nedsat arbejdstid med op til 
175 timer årligt, hvis du i skoleåret d. 1. august 2022 – d. 31. juli 
2023 fylder 60 år. Nedsættelsen af arbejdstiden sker med 
tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsoptjening. 
 
Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstids-
nedsættelse. 
 

Efterlønsbevis 
Hvis du fylder 60 år inden d. 31/12-2022 er din 
efterlønsalder 64 år. Hvis du fylder 60 år i perioden d. 1/1-
2023 til d. 31/12-2026 er din efterlønsalder 65 år. 
 
Når du nærmer dig efterlønsalderen, modtager du et brev fra 
DLF-A.   
 
I brevet beder de dig om at svare på nogle spørgsmål. Det kan 
også være, at de har brug for nogle bilag som f.eks. lønsedler til 
at finde ud af, om du har ret til efterløn. 
 
Når du har svaret på spørgsmålene, sender du dem tilbage til 
DLF-A sammen med eventuelle bilag. Hvis du opfylder kravene 
for at gå på efterløn, modtager du automatisk et efterlønsbevis. 
 
Efterlønsbeviset betyder, at du ikke længere skal indbetale 
efterlønsbidrag og, at du har ret til at gå på efterløn, selv om du 
bliver syg. 
 

 



Det er vigtigt at få det udstedt til tiden, idet man først kan få 
efterløn uden modregning i privat pensionsopsparing samt 
begynde optjening af skattefri bonus to år efter den dato, be-
viset gælder fra. 
Det afgørende er altså ikke, hvor gammel man er blevet, men at 
beviset har været gældende i 2 år. 
Kontakt DLF-A for yderligere informationer, https://laka.dk/din-
situation/efterlon/efterlonsbevis/ 
 

Førtidspension 
Hvis du er tjenestemand, er du berettiget til at gå på førtids-
pension fra, du er fyldt 60 år. Det er vigtigt, du vælger det rigtige 
fratrædelsestidspunkt, idet kun hele pensionsår tæller med ved 
beregning af pensionens størrelse. 
 
Vær opmærksom på, at der er forskel på pensionsalder for 
tjenestemandspension og efterlønsalder.  
Kontakt altid DLF-A, hvis du overvejer at gå på tjenestemands-
pension, inden du når efterlønsalderen.  
 
Du skal også være opmærksom på, at der sker fradrag i din 
tjenestemandspension, hvis du vælger at gå på pension før du 
når folkepensionsalderen. Fradragets størrelse er afhængig af 
din alder på fratrædelsestidspunktet. 
 

Seniordage 
Siden d. 1/1-2009 har en ansat haft ret til fravær fra arbejdet 
med sædvanlig løn i: 

• 2 dage i det kalenderår man fylder 60, 

• 3 dage i det kalenderår man fylder 61, 

• 4 dage i det kalenderår man fylder 62, 

• 4 dage efterfølgende år, hvor man er ansat. 
 
Bemærk, at der regnes i kalenderår, ikke skoleår. 
Seniordage kan afholdes som halve eller hele dage.  
En halv dag svarer til halvdelen af den skemalagte tjeneste. 
Dagene placeres som udgangspunkt af medarbejderen, men 
skolen kan med henvisning til arbejdsforhold den pågældende 
dag afvise en ønsket dag. 
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Den ansatte, der ikke ønsker at gøre brug af seniordage, kan 
senest 1. oktober året forud vælge at få pengene udbetalt. 
Udbetaling sker ved kalenderårets udløb. 
 
Seniordage betragtes som tjenestefri med løn. 
Læs mere om seniordage på: https://www.dlf.org/loen-og-
vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-kommunen 
  

Rådgivning 
Du har mulighed for at få individuel rådgivning om ovenstående 
på kredskontoret.  
Du kan ringe og spørge, eller du kan aftale tid til et møde på 97 
32 46 40. 
 
På to områder har kredsen ikke mulighed for at rådgive: 
 
 Hvis du har brug for rådgivning vedrørende efterløn, skal du 

kontakte Lærernes A-kasse på tlf. 70 10 00 18, 
https://laka.dk/ 
 

 
 Gælder dine spørgsmål overenskomstpension, skal du 

kontakte Lærernes Pension på tlf. 70 21 61 31, 
https://www.lppension.dk/ 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fjordkredsen 
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Vedr. seniordage.  
 
Afleveres til skolelederen inden kommende skoleårs 
planlægning. 
 
___ Jeg ønsker at anvende seniordage i næste kalenderår 
 
___ Jeg ønsker at seniordagene går til udbetaling  
 
___ Jeg ønsker at konvertere seniordage til ekstraordinært  
        pensionsbidrag. 
 
 

Underskrift:____________________________________ 


