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Leder 
I dag kommer kommissionsrapporten om lærernes arbejdstid. Spændende er en mild underdri-
velse i min bog. Indholdet i rapporten er holdt tæt ind til kroppen, så ingen, udover kommissions-
medlemmer kender til indholdet. Den offentliggøres i dag kl. 15.00, efterfølgende skal vi, fra kred-
sen, selvfølgelig nok holde jer orienteret, så snart vi har haft mulighed for at læse den igennem. 
Følg med på Greve Lærerforenings facebookside.  
På forhånd tror jeg ikke vi skal indstille os på, at kommissionen kommer med en færdig opskrift 
eller skabelon til løsningen, af de udfordringer vi har i skolen. Der kommer nok flere analyser og 
hensigter end konkrete forslag. 
Alle kredsformænd samles til møde i dag mandag kl. 16.30. Alle tillidsrepræsentanter samles i 
morgen tirsdag, til stormøde i Odense, hvor rapporten præsenteres. 
I det nye år følges op med møder for kredsformænd den 16. januar, regionale TR-møder den 21. 
januar og ekstraordinær kongres den 5. februar. 
Kommissionsrapporten var en del af resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2018 og skal 
danne udgangspunkt for de periodeforhandlinger, der begynder i marts 2020 om vores arbejdstid, 
så vi forhåbentlig endelig kan slippe helt af med Lov 409. 
  
Glædelig jul og godt nytår til jer alle 
 
Tina Beck-Nilsson - Kredsformand 
 

Valg til Hovedstyrelsen 
Valget til Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening er afsluttet og i Greve fik vi et virkelig flot valg. 
Vi endte på 73%, hvilket er over 30% højere end ved sidste valg for 4 år siden. Tak for jeres indsats 
og villighed til at stemme. 
Bjørn Hansen, vores kandidat, fik et flot valg og er valgt ind i Hovedstyrelsen for de næste 4 år. 
Han sender en tak for jeres opbakning til valget. 
 

Løntjek – resultat 
I år har vi igennem hele november måned været på løntjekbesøg på skolerne. I samarbejde med 
jeres tillidsrepræsentanter har vi tjekket næsten 150 medlemmers lønsedler.  
Vi har igen i år fundet en række fejl i lønudbetalingerne. Lige fra små fejl på under 100 kr. om må-
neden op til et medlem der skal have kr. 70.000 udbetalt før skat.  
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.  
 
I alt har vi fundet manglende lønudbetalinger for over kr. 330.000 kr.  
 
Hvis du stadig ikke har fået tjekket din lønseddel, så gå til din TR og få det gjort – det kan godt be-
tale sig. 
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Lønstigning 
Julen har det med at grave dybt i lommerne, så er det jo dejligt at vide, at 1. januar træder en løn-
stigning i kraft på 1,6%. Den udbetales med januar lønnen.  

 
SkoleKom lukker! 
Styrelsen for It og Læring (Stil) har besluttet at lukke SkoleKom med udgangen af 2019. Baggrun-
den er, at antallet af brugere på SkoleKom de seneste år har været støt faldende, og at mange sko-
ler i dag benytter sig af andre kommunikationsløsninger.  
Hvis du stadig bruger din SkoleKom adresse i fx vores medlemssystem, skal du gå ind på 
www.dlf.org på min side og ændre din e-mailadresse. Alternativt kan du sende os en mail på 
043@dlf.org med din nye adresse, så kan vi ændre det i medlemssystemet. Eller du kan ringe til 
vores sekretær, så kan hun ændre din mailadresse. 

 
Fraktion 4 – pensionisterne 
Programmet for fraktion 4 for 2020 er udsendt. Hvis du ikke har fået det, så kontakt os venligst på 
kredskontoret, så vil vi fluks sende det ud. Hvis du bliver pensionist i løbet af det kommende år, får 
du automatisk programmet tilsendt. Hvis du allerede nu ved, at du skal pensioneres i løbet af året, 
kan du kontakte os og få programmet, så du kan tilmelde dig de arrangementer, du finder interes-
sant. 
Programmet indeholder en spændende blanding af teater, rundvisninger, ture og ikke mindst soci-
alt samvær. 
 

Kontakt til kredskontoret i juleferien 
Greve Lærerforening holder lukket fra den 21. december 2019 til og med den 5. januar 2020. Ved 
akut opstået behov for hjælp, kan du komme i kontakt med os på følgende måde: 
 

 Send en mail til 043@dlf.org 

 Ring til 4340 4478, 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 
 
16/12-2019 - Kommissionsrapporten offentliggøres 
17/12-2019 - Stormøde for alle TR i Odense 
28/1-2020 Årsmøde i fraktion 4 – kl. 15.00 i Medborgerhuset i Greve 
29/1-2020 - Arbejdsmiljøkonference i Holbæk 
25/3-2020 - Valggeneralforsamling 
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