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Kære medlemmer
Først vil jeg rette en tak til alle jer medlemmer, der kom til generalforsamlingen, og var med til at
gøre den levende med gode debatter. Det er så vigtigt, at vi får talt med hinanden, om det der
samler og skiller os i foreningen.
Næsten alt handler i disse tider om konflikt. Selvfølgelig er der også meget andet vi på
kredskontoret tager os af, for livet går jo trods alt videre. Men fokus er stift rettet på
Forligsinstitutionen – for kommer der hvid røg op, eller ender det hele i kulsorte skyer.
På torsdag drager alle TR’ere til Fredericia. Hele Forhandlingsfællesskabet har indkaldt til
stormøde for samtlige TR’ere på det offentlige område. Lige nu er der over 10.000 tilmeldte
tillidsrepræsentanter. Det er et stærkt billede på det fællesskab vi oplever i forbindelse med
overenskomstforhandlinger. Uanset om man er lærer, pædagog, sosu-assistent, jurist osv. har vi
en fælles udfordring i at opretholde vores velfærdssamfund, og ordentlige vilkår for os, der
arbejder i det.
Til slut vil jeg ønsker jer alle en rigtig god påske. Jeg håber, at det bliver en afslappet påske for os
alle.

Generalforsamling
Tak igen til medlemmerne, der deltog i generalforsamlingen. Tak for genvalget til kredsstyrelsen,
tak for tilliden. Det var dejligt med et stort fremmøde og rigtig godt med gode diskussioner og
spørgsmål. I kan se alle dokumenter og den vedtagne udtalelse til byrådet samt formandens
mundtlige beretning her. Der blev på generalforsamlingen efterlyst forskellige
medlemsarrangementer, bl.a. de navnkundige ”åbne kurser”. Det er kurser, der f.eks. starter
fredag eftermiddag og slutter i løbet af lørdagen. Det foregår på en kursusejendom, er i vidt
omfang betalt af kredsen. Der er tid både til faglige indspark og hygge på tværs af skolerne i Greve.
Det er kurser vi tidligere har afholdt, men stoppede fordi der var færre og færre tilmeldte. Vi har
længe talt om at starte det op igen, og derfor var vi glade for, at det blev efterspurgt på
generalforsamlingen. Kredsstyrelsen ser på planlægning og logistik.
På generalforsamlingen talte vi naturligvis også om OK 18 i forbindelse med formandens
beretning, vi fortsatte efter generalforsamlingen på medlemsmødet, hvor vi havde inviteret Bjørn
Hansen fra Hovedstyrelsen, for at komme og fortælle det sidste nye.

OK 18
Lige nu forhandles der fortsat i Forligsinstitutionen. Da der er skærpet tavshedspligt i forbindelse
med disse forhandlinger, ved vi ikke noget om, hvad der sker. Lockouten er varslet til den 10. april,
men forligsmanden kan udsætte konflikten 14 dage op til 2 gange – hun kan også sende et
mæglingsforslag til urafstemning. Så ingen kender datoen for starten af en evt. konflikt.
Det vil blive en væsentlig anden konflikt, end den vi var igennem i 2013. Denne gang står vi
sammen med en meget stor gruppe af offentlige ansatte, der alle er i samme situation. Vi forsøger
løbende at holde TR orienteret bedst muligt, og vi poster fortsat nyheder på vores Facebook side
(så hvis du ikke har liket den, så gør det ). Derudover kan der findes svar på mange spørgsmål i
konflikt-abc’en, ellers tøv ikke med at spørge din TR eller os på kredskontoret.
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Medlemsundersøgelsen
Vi har nu haft mulighed for at se medlemsundersøgelsen nærmere igennem. Vi har udarbejdet en
rapport, som ligger på hjemmesiden. I denne kan I se hvilke opmærksomhedspunkter, vi i kredsen har
ift. jeres besvarelse. I kan også se alle spørgsmål og svar. Endnu en gang tak for indsatsen.

DLF Insite
DLF insite er Danmarks lærerforenings interne kommunikationsplatform, hvor du som medlem kan
finde relevante informationer fra din tillidsrepræsentant, fra Greve Lærerforening og fra Danmarks
Lærerforening centralt.
Du kan også kommunikere med dine kollegaer, ved at deltage i og oprette interessefællesskaber og
netværk.
Login er dit cpr-nr. og password er de 4 sidste cifre. Du kan også oprette dit uni-login som
adgangskode. I kan logge ind her: http://dlfinsite.dlf.org/

Forflyttelser
Tidsplanen for evt. forflyttelser er sendt ud til skolerne.
Den 23. marts melder skolerne antal stillinger til Center for Dagtilbud og Skoler. Skoleleder og TR
er i løbende dialog i hele forløbet. I perioden 3.-4. april holdes MED-møder på skolerne om bl.a.
antal over-/undertallige. Samtidig udfærdiger skolerne, der mangler ansatte, internt
stillingsopslag, så lærere, der ønsker at deltage i en frivillighedsrunde, har en mulighed for at se,
om deres kompetencer passer.
Der gives fri i perioden 16.-20. april for de lærere, der ønsker frivillig forflyttelse.
Viser det sig, at forflyttelserne ikke kan klares ved frivillighed, bliver der tale om
tvangsforflyttelser.
Alle forflyttelser skal være færdige den 25. april.

PPR
PPR holder flyttedag. De tidligere bygninger, skal omdannes til daginstitution. Der har været flere
forskellige scenarier i spil i forhold til en ny placering af PPR, men på Byrådsmødet i mandags blev
det vedtaget, at PPR fremover skal placeres på Greve videnscenter. Pengene til at klargøre
bygningerne, skal tages fra puljen til renovering af skolebygninger!
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