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Leder 
Greve Lærerforening har gennem foråret, i samarbejde med skolelederforeningen, forsøgt at 
overbevise politikerne i Greve om situationen på skolerne. At lærerne underviser alt for meget, og 
at det går ud over kvaliteten af den undervisning, vi kan levere. At vi er bekymrede for, om vi kan 
fastholde og rekruttere lærere i Greve. Politikerne ønskede, at vi skulle pege på en løsning; den 
måtte ikke koste noget. Vi kan ikke løse mange års besparelser diverse byråd har gennemført, 
uden at få tilført resurser. Greve Lærerforening har peget på, at hvis ikke politikerne passer på, så 
falder alle de gode intentioner, det fantastiske arbejde, der bliver gjort ude på skolerne, til trods 
for trange økonomiske vilkår, på gulvet. Det er nu, at politikerne skal tage ansvaret for deres 
skolepolitik. Ansvaret for, om lærerne kan lykkedes med opgaven, er helt og holdent politikernes.  
 
Beskæftigelsessituationen 
Vi kom ud af forårets opgørelse af antal stillinger uden afskedigelser. Desværre undgik vi ikke 
tvangsforflyttelse på grund af arbejdsmangel. En børnehaveklasseleder måtte flytte fra 
Strandskolen til Mosedeskolen, fordi antallet af børnehaveklasser på Strandskolen gik ned med en. 
Desværre dukkede der endnu en arbejdsmangelsituation op, fordi der ikke kom så mange elever i 
Tjørnely-klasserne, som forventet. En lærer måtte tvangsflyttes til Arenaskolen.  
 

OK 15 og de 15 punkter 
Greve Lærerforening har anmodet kommunen om forhandling af de 15 punkter, der er en del af 
overenskomstresultatet. Når de forhandlinger er færdige, skriver vi ud om det. 

 
Lønregulering pr. 1. april 
I forbindelse med overenskomstresultatet steg vi i løn pr. 1. april. Alle grupper skulle nå at stemme 
ja til overenskomsten og den frist var 16. maj 2015. Derfor ser din lønseddel måske lidt anderledes 
ud, da reguleringen både fra 1. april og 1. maj står på majlønsedlen. 


