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Leder
Det kommunale budget er vedtaget af flertallet i Byrådet. Der er gode tendenser i forhold til den fortsatte
og stærkt tiltrængte renovering af skolebygningerne. Der er fokus på, at skolerne er nedslidte og at de skal
renoveres. Det er rigtig godt. Man sætter også penge af til vikarbudgettet på skolerne, så timerne sikres
gennemført. Det er sådan set også godt, problemet er bare, at hvis de fleste af vikartimerne bliver gennemført af såkaldte 4.g’er, så er vi lige vidt, for det kan vel næppe kaldes kvalitet i undervisningen. Så kommer
vi til det, der mangler i budgetaftalen, nemlig en sænkning af lærernes undervisningstid. Hvis man satte
penge af til at lærerne skal undervise mindre, så ville der blive mere tid til at give eleverne den differentiering, de reelt har behov for, sygefraværet ville blive mindre, da lærerne ville være mindre pressede og dermed ville der være færre vikartimer, der skulle dækkes.
Om lidt over to uger afholder Danmarks Lærerforening kongres, et stort tema på kongressen er udtagelse
af krav til overenskomstforhandlingerne i 2018. For os er krav om et resultat i forhold til arbejdstid ekstremt vigtigt. Lige nu ønsker KL stadig ikke at forhandle noget som helst der nærmer sig arbejdstid. Så er vi
klar til at gå i konflikt, hvis ikke vores arbejdsgiver vil forhandle arbejdstid? På tirsdag kl. 16.00 holder vi
kongresforberedende møde for medlemmerne, kom og hør om kongressen, giv jeres mening til kende. Er
du klar til at gå i konflikt, for at få forbedret dine arbejdsvilkår?

Kongressen i Danmarks Lærerforening
Tirsdag den 26. september afholder Greve Lærerforening før kongresmøde på kredskontoret. På Danmarks
Lærerforenings kongres i oktober, er der flere spændende emner på dagsordenen. I et årstid har en stor og
blandet gruppe af medlemmer og andre eksperter diskuteret et folkeskoleideal for DLF. Skal vi som fagforening opstille et ideal for, hvordan vi synes folkeskolen i Danmark skal være og udvikle sig. Det arbejde skal
drøftes på kongressen. Tidligere i år er der udkommet en stor rapport om Lærerlivet 2017, det arbejde er
også til debat på kongressen.
Det største - og formentlig også det, der skaber den største debat - er opstilling af krav til overenskomstforhandlingerne 2018. Hvad vil vi gå efter at få igennem i forhold til f.eks. arbejdstid? Alt dette vil vi gerne fortælle om og have jeres syn på den 26. september kl. 16.00. Vi håber, I har tid til at kigge forbi.

Lønstigning pr. 1. oktober 2017
Stigningen er den syvende lønstigning i denne overenskomstperiode (1. april 2015 til 31. marts
2018). Gennemsnitslønnen ekskl. pensionsbidrag for f. eks. en lærer i folkeskolen på grundlønssystemet er steget 1.909 kr. pr. måned i overenskomstperioden.
Ved at sammenligne lønsedlen fra marts 2015 med den kommende lønseddel for oktober kan man
se sin egen lønstigning i denne overenskomstperiode.
1. oktober er der tale om små stigninger; ca. 0,16 % på det kommunale område og ca. 0,29 % på
det regionale område. F.eks. betyder det, at den gennemsnitlige løn ekskl. pensionsbidrag for en
lærer i folkeskolen på grundlønssystemet stiger ca. 59 kr. pr. måned.
De aktuelle lønninger kan findes på foreningens hjemmeside.

Danmark for velfærd
På tværs af fagforeninger for både offentligt- og privatansatte, er man gået sammen om et fælles initiativ
om Danmark for Velfærd. Det handler om, at vi synes vores velfærd i Danmark er truet. Det betyder både
noget for det enkelte menneske i Danmark, men det betyder også helt konkret noget for dit arbejdsmiljø.
Så hvordan skal vores velfærd udvikle sig? Skal det alene være bundlinjetænkning, altså økonomi fremfor
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menneske, eller skal der tænkes anderledes? Den 4. oktober samles flere tusind tillidsfolk i Odense kongrescenter til en dag i velfærdens tegn. Greve Lærerforening har frikøbt alle vores TR’ere, så de kan komme
med. Det er nemlig meningen at vi på tværs i kommunen skal skabe fællesskaber, så vi i stort omfang kan
gøre vores stemme gældende i debatten. I kan spørge jeres lokale TR om projektet. Det er vigtigt, vi står
sammen om vores samfundsudvikling. Hvis ikke os, hvem så?

Løntjek
Det kan være svært at få det fulde overblik over, om lønnen er korrekt. Derfor er der hvert år løntjek. I år er det i uge 38-39. Det er i første omgang din lokale TR, der står for tjekket. De tidligere år
har vi desværre fundet en del fejl i lønsedlerne og derfor er det vigtigt, at I har fokus på, om I får
den rigtige løn. Vi har tidligere fundet både små og store beløb til medlemmerne. Så husk at gå til
din TR, hvis du er i tvivl om du får den rette løn.

Startmedlemsskab
Hvis det er første gang du indmelder dig i Danmarks Lærerforening, kan du få nedsat dit samlede
kontingent med 50%. For at kunne bruge startkontingentordningen skal du melde dig ind senest
tre måneder efter du har fået job. Læs om det på foreningens hjemmeside eller kontakt kredskontoret.

Har du været på lejrskole?
Er du så heldig at være på en skole, hvor I tager på lejrskole?
Husk, at der er et ikke-pensionsgivende tillæg på 171,21 kr. (sats 1. januar 2017) pr påbegyndt dag
for deltagelse i lejrskoler, hytteture, skolerejser og lignende arrangementer med overnatning.

Og så er der fraværsgodtgørelsen – ved tjenesterejser med og uden
overnatning.
Formålet med den er at dække merudgifter i forbindelse med tjenesterejser. Alle satser er pr.
Fravær med overnatning af mindst 24 timers varighed
Dagpenge (varighed min. 24 timer)
487,00 kr.
Timepenge (pr. påbegyndt timer ud over de 24)
20,29 kr.
Hvis kosten er betalt (af kommunen eller andre) reduceres døgnbeløbet med:
Morgenmad
Frokost
Aftensmad

73,05 kr.
146,10 kr.
146,10 kr.

Fuldkost

365,25 kr.

Fravær uden overnatning fx ekskursioner (fravær af mindre end 24 timers varighed)
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Ved fravær uden for kommunens grænser af mindst 5 timers varighed, kan rimelige merudgifter til
måltider o. lign. refunderes efter regning – dog max. 150 kr. pr. dag.
Tjenesterejser til udlandet:
Regler og satser svarer til reglerne for rejser i Danmark.

Ansat i løbet af 2016 – manglende ferie og løntræk
Hvis du ikke har været ansat hele kalenderåret 2016, så får du måske løntræk i efterårsferien. Gå
ind på Lærernes a-kasses hjemmeside: Din situation – jeg skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv
ferie, og følg vejledningen.
Du kan også ringe til a-kassen, de er flinke til at hjælpe.
Du kan først få dagpenge fra den første dag, du melder dig ledig, så senest den første feriedag skal
du melde dig ledig på www.jobnet.dk

Kongresforberedende møde tirsdag 26.09.17 kl. 16 – 16.30 på kredskontoret.
Debatarrangement om KV 17 torsdag 09.11.17 kl. 19.00 Tid og sted
kommer senere.
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