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Leder 
Et lidt forsinket velkommen tilbage og godt nytår skal der lyde herfra. Jeg håber, at alle fik slappet 
godt af i juledagene. 
I det nye år har jeg været med Byrådet på visionsseminar om folkeskolen i Greve. Politikerne skulle 
drøfte, hvordan de afsatte budgetmidler skal bruges og jeg var inviteret med til drøftelserne. Det 
var interessant at høre, hvad politikerne i Greve ser som vigtige emner og udfordringer i fremtiden 
– udfordringer jeg er sikker på rigtig mange lærere i Greve ville se som spændende opgaver, de 
meget gerne vil tage fat på. Hvis det var muligt. 
Byrådets forståelse af lærernes arbejdsforhold og de økonomiske rammer for at skabe en god 
skole, er desværre ikke fordrende for udviklingen af folkeskolen i Greve og på det overordnede 
plan er det politikernes ansvar at sikre, at vi kan lykkes med vores opgave – at skabe den bedst 
mulige skole for eleverne. 
Lærerne i Greve vil gerne udvikle folkeskolen. Så giv os muligheden! 
- Tina 
 

Medlemsundersøgelse 
I næste uge udsender vi en medlemsundersøgelse. Vi vil gerne høre fra jer, hvordan vilkårene for 
at udøve god kvalitet i undervisningen er ude på skolerne. Vi vil opfordre jer alle til at svare på 
undersøgelsen, da en høj svarprocent øger undersøgelsens troværdighed, og dermed dens 
brugbarhed. 
 

  OK 15 – forhandlingerne er i fuld gang  
Lærernes Centralorganisation (LC), med Anders Bondo Christensen som formand, er i fuld gang 
med overenskomstforhandlingerne med KL. Endnu er der intet sluppet ud fra forhandlingerne, 
hvilket, med OK-13 og Lockouten i hukommelsen, må betegnes som et godt tegn. 
Forhandlingerne drejer sig om alle vores overenskomstforhold, men der er, med rette, stort fokus 
på forhandlingerne om en arbejdstidsaftale. 
Tillidsrepræsentanterne er indkaldt til et regionalt TR-møde først i februar og kan efter dette 
møde orientere nærmere på skolerne. Yderligere informationer kan findes via kredsens 
hjemmeside www.grevelaererforening.dk 

 
Løntjek på skolen 
Da vi afholdt løntjek i efteråret, kunne vi konstatere, at der var en del store som små fejl på mange 
af de lønsedler, vi tjekkede. Derfor har vi besluttet, at vi kommer ud på alle skolerne, så flest 
mulige af vores medlemmer kan få tjekket, om lønnen er korrekt.  
Der kommer opslag på alle skolerne om, hvornår vi er på din skole, og hvilke papirer du skal have 
med. Spørg din TR, hvis du er i tvivl. 
 

 

http://www.grevelaererforening.dk/
http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-15
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Generalforsamling  
Husk der er generalforsamling tirsdag den 10. marts kl. 16.30 på Holmeagerskolen 
 

Undervisningstillæg ved ændring at undervisningstimetal 
Du skal være opmærksom på, at undervisningstillæg ydes for planlagt undervisning og for evt. 
yderligere pålagt undervisning. 
Det betyder, at hvis du i løbet af skoleåret får ændret dit undervisningstimetal, fx afgiver en eller 
flere lektioner, så mister du ikke undervisningstillægget, du skal fortsat have undervisningstillæg 
for de oprindeligt planlagte lektioner. Får du tillagt lektioner i løbet af skoleåret, så udløser de 
undervisningstillæg. 


