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Leder 
Endelig er handlen faldet på plads, og vi har købt et nyt kredskontor! 
Det har taget 3 måneder at få handlen gjort endelig. Der har været en række udfordringer, men 
heldigvis, har vi haft en rigtig god advokat til at rådgive os, så nu har vi endelig skrevet under på og 
købt et nyt kredskontor. 
Nu henstår så renoveringsarbejdet, så vi kan få tandklinikken til at blive et kredskontor. Vi glæder 
os allerede til at invitere jer alle til indflytningsfest – hvis alt går vel – inden sommerferien. Og vi 
håber på og glæder os til, at det nye kredskontor med sin mere centrale placering i Greve, forhå-
bentlig kan blive et samlingspunkt for lærerne i Greve. Det er i hvert fald vores ambition. 
 
Vi er i øjeblikket ved at genforhandle vores arbejdstidsaftale. Forhandlinger tager tid, og kræver 
også ro. Derfor kommer I ikke til at høre mange detaljer fra forhandlingerne, men I skal vide, at de 
pågår.  
 
Glædelig jul og godt nytår til jer alle 
Venlig hilsen 
Tina Beck-Nilsson - Kredsformand 
 

Folkeskoleideal 
Kom til medlemsmøde og få indflydelse på Danmarks Lærerforenings, vores fælles forenings, fol-
keskoleideal. 
Hvad er en god folkeskole, set fra lærernes perspektiv.  
Tag en kollega under armen og tag til medlemsmøde, hvor Alexander Von Öttingen vil fortælle om 
processen indtil nu, og hvordan du kan påvirke arbejdet. Tilmeld dig via linket her https://dlfin-
site.dlf.org/forside?item=79730 
 

Løntjek – resultat 
I sidste kredsinformation skrev vi om løntjekkampagnen. Siden da har flere skoler haft løntjek, og 
vi kan nu komme med et resultat for årets arbejde med at have fokus på lønudbetalingen.  
Vi har fundet fejl i ca. 80 lønsedler.  
Fejlene går fra mindre fortolkningsfejl på 20 kroner og op til fejl, der har givet medlemmer op til 
15000 kr. i efterbetaling.  
Selv en lille fejl kan betyde væsentlige beløb i længden, så det er vigtigt at tjekke lønsedlen jævn-
ligt og benytte sig af, at TR og Kreds har kompetencen til at gennemskue, hvis der er fejl.  
 

Kontakt til kredskontoret i juleferien 

Greve Lærerforening holder lukket fra den 21. december til og med den 6. januar 2019. 

Ved akut opstået behov, kan du komme i kontakt med Greve Lærerforening på følgende måde: 
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 Mail 043@dlf.org 
 Telefon 43 40 44 78 hvor du kan lægge en besked 

Vi tjekker både mail og telefonbeskeder i løbet af ferien. 

Du kan muligvis også finde svar på dit spørgsmål på kredsens og hovedforeningens hjemmeside.  

 
 

Vigtige datoer 
16. januar – årsmøde i fraktion 4 
13. marts – Generalforsamling afholdes på Krogårdsskolen 
5.-6. april – Åbent medlemskursus (tilmelding og program følger medio januar) 
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