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Leder 
Jeg er simpelthen så stolt af at være en del af fagbevægelsen. Vi har bevist, at sammenhold giver 
styrke og at den eneste måde at nå resultater på, er ved at stå sammen og løse problemerne 
sammen! Som Flemming Vinther, hovedforhandler for de statslige organisationer, sagde: ”Uden 
sammenhold var vi hældt ned ad brættet, før vi kunne stave til Ib!” og han fortsætter – vi har 
siddet overfor en arbejdsgiver som tror, at den offentlige sektor skal drives for ingen penge. Det er 
sammenholdet, der har fået os hertil! 
Her til morgen hørte jeg i P1 både en dommerfuldmægtig og en sygeplejerske nærmest sige i kor, 
vi gik ind i forhandlingerne sammen og vi går ud af forhandlingerne sammen. Marianne fra 
Damager fortalte i samme indslag, at det kunne mærkes, at vi lærere ikke denne gang står alene.  
Fællesskabet kan mærkes og det giver håb. 
På fredag er der demonstration i Roskilde, vi er alle inviteret til at være med. Der kommer en 
række talere, hvem er måske lidt usikkert, da mange forhandlere sidder i Forligsinstitutionen og 
kæmper bravt for os alle sammen. Jeg kan kun opfordre til, at I dukker op og både mærker og 
bidrager til fællesskabet. Det giver et enormt boost i en usikker tid. 
 

OK 18 
Tidligt i morges blev den højspændte OK forhandling udsat endnu en gang. Natten igennem, efter 
det reelle udløb af tiden, kom vi ud i forlænget spilletid og noget kom på bordet. Ca. 5 minutter i 
midnat – lukketid – smed arbejdsgiverne et samlet tilbud på bordet. Vi ved ikke præcist hvad det 
tilbud indeholdt, men det var ikke godt nok, vi sagde samlet nej til arbejdsgivernes tilbud. 
Musketereden bestod den ultimative trykprøve. Nu er forhandlingerne sat til at fortsætte på 
fredag – forligskvinden har bedt forhandlerne om at huske soveposer, liggeunderlag, tandbørste 
mv. de kommer ikke ud, før der enten er en aftale, eller forhandlingerne er brudt endeligt 
sammen. Vi sender de bedste ønsker i retning af vores forhandlere, og håber på hvid røg fra 
skorstenen. 
 

Beskæftigelsessituationen 
I slutningen af februar blev det kendt, at der i kommende skoleår er to 0. klasser færre end i år. 
Arena og Damager har desværre kun en 0. klasse hver. På begge skoler er det lykkedes at beholde 
børnehaveklasselederne. 

 
På lærerområdet har Greve Kommune og Greve Lærerforening lavet en fælles tidsplan over 
forløbet på skolerne. Den 3. og 4. april holdt alle skoler MED-møder om bl.a. antal over-
/undertallige. Den 5. april var der møde mellem kredsen og kommunen om skolernes opgørelser.  
Opgørelsen viste, at der er 3 skoler, hvor antallet af lærere passer til behovet, 4 skoler, der 
mangler lærere og en skole, der har to lærere for mange. 
 
I denne uge er der frivillighedsrunde, onsdag 25. april er der tvungne forflyttelser. 
 
I tiden indtil forflyttelserne er færdige, er der stop for ansættelser af lærere.  
De lærere, der bliver forflyttet, skal have mulighed for at deltage i fag- og opgavefordelingen, så 
det er først når forflyttelserne er helt afklarede, at skolernes fag- og opgavefordelinger kan holdes.  
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Ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag den 2. maj kl. 16.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling på kredskontoret i Greve 
Lærerforening. Det skyldes, at Lotte Mortensen vores mangeårige kredsstyrelsesmedlem og 
primære sagsbehandler, har besluttet at gå på pension. I den forbindelse vil kredsstyrelsen gerne 
ændre på antallet af kredsstyrelsesmedlemmer, så vi bedre kan udnytte tiden, og forhåbentlig 
fortsat give medlemmerne en god hjælp, når der er behov for det. Det kræver en 
vedtægtsændring, da der i vores vedtægter står, at vi skal være 5 i kredsstyrelsen og vi foreslår at 
vi fremadrettet skal være 4. 

 
Ny sekretær på kontoret 
Den 1. april 2018 startede vores nye sekretær på kredskontoret. Hun hedder Charlotte Starcke og 
hende vil i møde, enten i telefonen eller når i dukker op på kredskontoret. Velkommen til 
Charlotte. Vi er allerede rigtig glade for samarbejdet. 
 

Byrådsmøde 23.04.18 kl. 19.00 
På mandag er der Byrådsmøde og i den forbindelse vil vi opfordre jer til at møde op og lytte til 
diskussionerne. Enhedslisten har stillet et forslag, hvor de opfordrer til at Greve kommune går 
imod KL’s lockout af medarbejderne og dropper den. Socialdemokratiet har stillet et forslag om, at 
de eventuelt sparede midler i forbindelse med en konflikt, skal tilbage til området og ikke være en 
del af en spare øvelse. 


