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Leder 

1.maj er lige om hjørnet. Arbejdernes internationale kampdag. Hvad har vi som lærerforening at 

kæmpe for? Efter min mening alt! For folkeskolen er den vigtigste brik i udviklingen og bevarelsen 

af vores velfærdssamfund. At alle i Danmark har mulighed for at få en god uddannelse, ligegyldigt 

hvor og fra hvilke kår man kommer, bidrager til vores rigdom. Vi har brug for dygtige og 

engagerede lærere til at løfte den opgave. Det har vi også brug for i Greve. Derfor opfordrer vi 

konstant og på alle måder Greve Kommune til at prioritere folkeskolen. Det er nødvendigt, så alle 

dygtige lærere bliver i kommunen og skolerne kan tiltrække nye, når det er nødvendigt.  

Politikerne i Greve har mange spændende og gode ideer for folkeskolen i Greve. Det må bare ikke 

koste noget! Vi har et skolevæsen i Greve der, målt pr. elev, er det 6. billigste i landet. Vi har et af 

de højeste undervisningsgennemsnit, lønnen under landsgennemsnittet og bygningerne har ikke 

været ordentligt vedligeholdte i årevis. Alle disse ting til sammen gør det til en kæmpe udfordring 

at løfte Greves skolevæsen. Opfordringen herfra skal lyde; ”Kom nu i gang! Invester i både 

mennesker og bygninger”. - Det er værd at kæmpe for! 

Rigtig god Rødbededagsferie  

 

Bortfald af specialundervisningstillæg 
Det nuværende specialklassetillæg på ca. 42 kr. pr. time for lærere, børnehaveklasseledere og 
konsulenter konverteres pr. 1. august 2015 til et personligt fast årligt tillæg for dem, der 
underviser i specialklasser i både skoleåret 2014/15 og i skoleåret 2015/16. Det personlige årlige 
tillæg vil få en størrelse svarende til udbetalingerne i skoleåret 2014/15. Man beholder det 
personlige tillæg, så længe man underviser i specialklasser.  
Samtidig (pr. 1. august 2015) bortfalder det nuværende timetillæg. Også tillægget på ca. 19 kr. pr. 
time for undervisning af elever, der modtager specialundervisning som støtte i den almindelige 
undervisning, bortfalder pr. 1. august 2015. 
Ønsket i overenskomsten har været at sikre lønmidlerne, der bliver færre og færre på 
specialundervisningsområdet, og derfor skal de lønmidler samles op. 
 

Opgaveoversigter – værktøj? 
Et nyt skoleår nærmer sig. Husk at dialogen mellem leder og lærer omkring opgaveoversigten er 
vigtig. Det er her, du kan spørge ind til jeres arbejdsvilkår, og den tid der er sat af til de enkelte 
opgaver. Og her kan du argumentere og forklare din leder, hvilke udfordringer du ser i dit 
kommende arbejdsår. 
I kan få mere inspiration på følgende link: http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-
15/15-punkter-om-arbejdstid_det-digitale-hjul 
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Arbejdsvilkår næste skoleår 
Barsel til fædre, fravær af familiemæssige årsager m.m. i forbindelse med OK15 
 

 Fædre til børn født/modtaget efter 1. april 2015 har ret til 7 ugers barsel på fuld løn. Disse 

kan lægges i forlængelse af mors barsel eller samtidigt med. Kontakt kredsen for evt. 

spørgsmål/afklaring af muligheder. 

 Fremover har man ret til tjenestefrihed op til 10 dage, hvis børn under 14 år indlægges på 

hospital. 

 Regler for fravær ved barns sygdom er ikke ændrede. Man har ret til fravær både 1. og 2. 

dag ved barns sygdom. 

 
 


