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Leder 
Gang i forhandlingerne, måske. Noget er under opsejling. I øjeblikket forhandles der overenskomst 
for hele det offentlige område, både på statens område og på det kommunale område. I år skal 
være året, hvor lærerne igen har en overenskomst, for det har vi faktisk ikke og har ikke haft siden 
2014! Vores arbejdstid bliver reelt stadig reguleret ved en lov, nemlig Lov 409! Er det rimeligt at vi 
nu på 4. år ikke har en overenskomst? Jeg synes det ikke, og det synes vores forhandlingspartnere 
i resten af fagbevægelsen heldigvis heller ikke. Derfor bakke alle op om at lærerne selvfølgelig skal 
have en overenskomst som alle andre. De forhandlinger ser ud til – endelig – at være gået i gang 
for alvor. Hvor man ikke bare udveksler hensigter, men hvor der reelt bliver drøftet og skrevet på 
forskellige væsentlige områder for lærerne og deres arbejdsgivere i KL. Kommer vi så tilbage til en 
overenskomst som vi tidligere har kendt. Nok næppe, i hvert fald ikke i denne omgang og nok hel-
ler ikke af en gang. Men det er vigtigt vi får aftalte rammer for vores arbejde. Og det når vi forhå-
bentlig frem til ved denne overenskomstforhandling – man har da i hvert fald lov at håbe…. 
 

Generalforsamling 
Den 15. marts afholder vi generalforsamling. I år er det valggeneralforsamling. Det betyder, at 
kredsstyrelsen og formanden er på valg. Det betyder også at alle TR’ere ude på skolerne er på valg. 
Så det er i det hele taget valgår i Greve Lærerforening. 
Kredsstyrelsen og formanden stiller alle op igen. Hvis andre er interesserede i at stille op, opfor-
drer vi til, at man giver sig til kende på forhånd, så medlemmerne ved hvad de har at vælge imel-
lem og i god tid kan søge informationer om kandidaterne. I forbindelse med næste kredsudsendel-
se udsender vi en valgavis, hvor kandidaterne præsenterer sig. 
På generalforsamlingen skal vi ud over valget, diskutere lønpolitik i forhold til lønforhandlinger og 
vi skal diskutere vores lokale arbejdstidsaftale. Det er vigtigt at så mange som muligt dukker op, så 
vi kan få gode debatter og så mange erfaringer på bordet som muligt. Og så lige en slutbemærk-
ning. Hvis OK forhandlingerne ikke ender i en overenskomst, så bliver det emne væsentligt på ge-
neralforsamlingen, så hold øje med opslagene eller spørg din TR. 
  

OK 18, medlemsarrangement med Anders 
I går aftes var der samlet ca. 250 medlemmer fra Køge/Stevns, Solrød og Greve Lærerforeninger. 
Vi skulle høre Anders Bondos status på overenskomstforhandlingerne. Han er i øjeblikket ude på 
turne i hele landet, for at orientere flest mulige medlemmer om den nuværende situation. Der var 
repræsentanter fra alle skolerne i Greve, så jeg vil opfordre jer alle til at spørge nogen dem der var 
til stede, for at få et referat. 

 
Facebook 
Vi opfordrer jer alle til at like Greve Lærerforenings facebook side. Vi holder den opdateret med, 
hvad der sker både i forhold til OK forhandlinger, skolepolitik og lokale emner. Det betyder ikke, at 
vi ikke udsender KS info eller opdatere vores hjemmeside, men der er en række informationer, der 
egner sig godt til at udsende på Facebook. 
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Min side 
På dlf.org kan du logge ind på ”min side” Her får du adgang til medlemsfordele, kurser og meget 
mere. Det er vigtigt at foreningen har dine opdaterede oplysninger, så log ind og tjek om din mail-
adresse og dit arbejdssted er korrekt. I forbindelse med en eventuel konflikt, er det vigtigt, at det 
IKKE er en arbejdsmail, der står i medlemssystemet. Arbejdsmails bliver formentligt lukket ned i 
forbindelse med en konflikt.  
Hvis du gør det inden d. 31/1 er du med i konkurrencen om et weekendophold for to på et valgfrit 
Sinatur Hotel.  

 
Medlemsundersøgelse 
På mandag den 29. januar udsender vi den årlige medlemsundersøgelse til medlemmer ansat ved 

folkeskoler og specialskoler i Greve. Vi opfordrer til, at alle udfylder den, da det giver vigtig infor-

mation til arbejdet med at skabe bedre arbejdsvilkår for alle lærere i Greve. I dette års undersøgel-
se spørger vi mere ind til inklusionen, da vi kan se, at det fra tidligere undersøgelser fylder meget i 
jeres arbejdsliv.  
I vil modtage et link i jeres mailboks. Hvis du ikke kan finde det, så tjek din spammail, eller spørg 
din lokale TR. 

 
 
  


