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Velkommen tilbage
Et nyt skoleår er startet. Et nyt kredskontor er taget i brug. Jeg håber, at mange af jer vil kigge forbi
til housewarming på onsdag.
I det nye skoleår kommer der også mange afgørende øjeblikke i vores forening. På kongressen om
en måned skal vi vælge formand for foreningen. Anders Bondo Christensen er indtil videre den
eneste kandidat, men til gengæld er der kampvalg om næstformandsposten. Her genopstiller den
nuværende næstformand, Dorte Lange. Hun bliver udfordret af hovedstyrelsesmedlem og formand for Ballerup Lærerforening, Morten Refskov. Det bliver et yderst spændende valg.
Der er også valg til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Det løber af stablen i november.
2019 afsluttes med en længe ventet rapport. Den 16. december udkommer Kommissionen, der
blev nedsat i forbindelse med OK 18, med sin rapport. Det er ret afgørende for de periodeforhandlinger, der skal foregå i 2020, hvad der står i den rapport. Så de næste par måneder bliver spændende og afgørende for kursen for Danmarks Lærerforening.

Nye ferieregler
I går den 1. september startede overgangsåret i forbindelse med de nye ferieregler. Det betyder,
at i 2019 er ferieoptjeningen forkortet til 1. januar – 31. august 2019 og et forkortet ferieår 1. maj
2020 – 30. september 2020. Den kortere optjeningsperiode betyder, at der kun optjenes ferie i 8
måneder, og dermed optjenes der kun 16,64 feriedage til afholdelse i det forkortede ferieår. Her i
Greve giver det ikke de store problemer for sommerferien til 2020, da vi kun har 3 ugers kollektiv
ferie. I forhold til den generelle ferieoptjening og afholdelse af ferie fremover, vender vi tilbage,
når alle detaljer er på plads.

Lønstigninger pr. 1. april 2019
Der har været en del spørgsmål om lønstigningerne pr. 1. april 2019. Derfor vil vi i denne udsendelse gerne understrege, at den lønstigning der var 1. april 2019, var til de nedenfor nævnte medlemsgrupper.
Alle øvrige grupper får procentvise lønstigninger. For følgende grupper er der forhandlet generelle
lønforbedringer:
• Børnehaveklasseledere med mere end 12 års erfaring.
• Skolekonsulenter med mere end 4 års anciennitet
• UU-vejledere
• PB-er i ernæring og sundhed med mere end 4 års anciennitet
Du kan se mere hvis du trykker her

Ny Centerchef
I fredags blev det offentliggjort, at der er ansat ny Centerchef for Dagtilbud og skoler. Valget faldt,
efter en ansættelsesproces med mange kvalificerede kandidater til stillingen, på den nuværende
souschef, Klaus Bentsen. I Greve Lærerforening glæder vi os til det fortsatte gode samarbejde med
Klaus og ser frem til mange gode diskussioner om folkeskolen i Greve.
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Arbejdstid og det nye skoleår
Vores nye aftale om arbejdstid er trådt i kraft 1. august 2019. På fredag har vi møde i forhandlingsudvalget, hvor vi ser på hvordan aftalen er udmøntet. Foregår det efter hensigten. Vi har gennemgået alle opgaveoversigter, talt med tillidsrepræsentanterne og listet en række emner op, vi skal
have diskuteret med forvaltningen. Vi drøfter de overordnede tendenser, vi kan se ud fra gennemgangen af opgaveoversigterne, men også individuelle udfordringer på de enkelte skoler. I skal selvfølgelig nok få orientering løbende, både af os og af jeres TR.

Medlemsarrangementer
4. september kl. 14.00-17.00: Housewarming
25. september kl. 16.00: Kongresmøde på kredskontoret, for alle medlemmer
23. oktober kl. 16.00-17.30: Foredrag om smerter

Arrangementer i Fraktion 4 (pensionisterne)
22. oktober: Tur til Søfartsmuseet i Helsingør
4. december kl. 15.00: Julehygge
Man skal være medlem af fraktion 4 for at deltage i turene.
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