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Leder 
I onsdags afholdt Danmarks Lærerforening ekstraordinær kongres. Det var en såkaldt lukket kon-
gres, da vi skulle drøfte mandatet til periodeforhandlingerne, der går i gang i marts måned. Da 
kongressen var lukket, er det selvfølgelig ikke muligt at referere bredt om hvad der blev diskute-
ret, men jeg vil gerne sige, at diskussionslysten var stor fra talerstolen og vi kom meget bredt 
rundt om de emner vi synes er vigtige at blive enige om med KL, så en arbejdstidsaftale understøt-
ter det gode lærerliv igen. Det er målet for forhandlingerne, og det er det vi holder vores forhand-
lere fast på. Så må vi se, om parterne kan nå til enighed om det i forhandlingerne. I vil naturligvis 
løbende blive orienteret, når der er noget at orientere om. Derudover vil jeres TR også løbende 
blive orienteret, så I kan også spørge dem. 
Den 25. marts kl. 16.00 afholder Greve Lærerforening generalforsamling. Det er en valggeneralfor-
samling i år. Det betyder, at der er valg til kredsstyrelsen. Alle medlemmer af kredsstyrelsen har 
meddelt at de genopstiller. Lige efter vinterferien udkommer vores valgnummer, hvor de opstil-
lede kandidater begrunder hvorfor de ønsker at stille op. Det er vigtigt at fortælle, at alle medlem-
mer af Greve Lærerforening kan stille op til kredsstyrelsen. På generalforsamlingen kan man melde 
sit kandidatur. Hvis du ønsker at stille op, og vil gøre de øvrige medlemmer bekendt med dit kandi-
datur, skal du meddele det til formanden senest den 14. februar kl. 12.00, så kan du få din begrun-
delse og beskrivelse af dig selv med i valgnummeret.  
Rigtig god vinterferie 
Venlig hilsen Tina 
  

Medlemsundersøgelse 

Den 29. januar blev den årlige medlemsundersøgelse til medlemmer ansat ved folkeskoler og spe-
cialskoler i Greve udsendt. Vi opfordrer til, at alle udfylder den, da det giver vigtig information til 
arbejdet med at skabe bedre arbejdsvilkår for alle lærere i Greve. Vi har igen i år fokus på inklusi-
onsindsatsen fra jeres perspektiv og fokus på vold, trusler og chikane. 
I har modtaget et link i jeres mailboks. Hvis du ikke kan finde det, så tjek din spammail, eller spørg 
din lokale TR. Der lukkes for besvarelser den 14. februar. 

 
Medlemsmøder om periodeforhandlingerne 
Danmarks Lærerforening afholder medlemsmøder for interesserede medlemmer om periodefor-
handlingerne flere forskellige steder i landet. Der er tilmelding efter først til mølle-princippet. Det 
nærmeste møde for os i Greve afholdes i Glostrup den 11. marts kl. 16.30. I kan se de øvrige mø-
der her. 
Derudover holder Danmarks Lærerforening desuden telefonerne åbne tirsdag 10. marts kl. 15-16. 
Her kan medlemmer af Danmarks Lærerforening ringe på 3369 6293 eller 3369 6395 og tale med 
formand for overenskomstudvalget Gordon Ørskov Madsen eller formand for arbejdsmiljø- og or-
ganisationsudvalget Thomas Andreasen, der sidder klar til at svare på spørgsmål. 
Benyt jer endelig af muligheden. 
 

 
 

https://www.dlf.org/media/13075808/oversigt-over-medlemsmoeder-om-periodeforhandlingen.pdf
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Kollektiv ferielukning i uge 8 
I Greve har vi kollektiv ferielukning i uge 8. Det betyder, at hvis du ikke har arbejdet i Greve kom-
mune hele 2018, har du måske ikke optjent ferie. Til gengæld har du mulighed for at søge dag-
penge, hvis du er med i A-kassen. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle 
punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejds-
markedet i hele perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det bety-
der også, at du skal befinde dig i Danmark.  
Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du 
har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge om 
dagpenge ved kollektiv ferie. Hvis du har arbejdet et andet sted end Greve i 2018, så har du for-
mentlig nogle feriepenge, du kan få udbetalt. Det kan du se på www.borger.dk 
Du kan gå ind på www.DLFa.org se under manglende ferieoptjening og følge anvisningen der.  
 

Syg i ferien  
Hvis du er syg inden vi går på ferie, så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sygemeldt 
dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag.  
Der skal også være en procedure for sygemelding i ferien på din skole. 

 
Husk generalforsamlingen den 25. marts 2019 kl. 16.00 på Krogårdssko-
len 
 
Datoer til huskesedlen 
4. marts 2020 Fraktion 4 pensionisterne skal på rundvisning i skuespilhuset og efterfølgende se Ri-
chard III 
11. marts 2020 TR-møde på kredskontoret 
25. marts 2020 Generalforsamling i Greve Lærerforening 
 

http://www.borger.dk/
http://www.dlfa.org/

