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Godt nytår!
Leder
I marts måned er der Generalforsamling i Greve Lærerforening. Jeg håber, rigtig mange sætter
kryds i kalenderen og møder op. Alle medlemmer af Greve Lærerforening har mulighed for at stille
op til kredsstyrelsen. Alle nuværende medlemmer af kredsstyrelsen ønsker at genopstille, og alt
det kommer der flere informationer om i februar måned.
Husk at svare på vores medlemsundersøgelse, det tager kun få minutter!

Det bliver billigere at melde sig ind i DLF
Løst ansatte lærere i kortere vikariater melder sig ikke i så høj grad ind i DLF.
Fra 1. januar 2016 vil lærere og børnehaveklasseledere, der første gang melder sig ind i foreningen
automatisk få 50% kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet.
Er man allerede ansat vil man kunne få frit lejde i perioden 1. januar til 31.marts 2016 i forhold til
karensbestemmelserne.
Er du i tvivl, kontakt kredskontoret.

Er du tjenestemand m/k og har pensionstanker?
Det kan af mange grunde betale sig at overveje, hvornår du vil fratræde. En grund kan være af
økonomisk art.
Et eksempel:
Indtil udgangen af september måned 2016, dvs. senest med fratræden på pension 1. oktober
2016, vil du som lærer på kommunens løntrin 44 blive pensioneret på statens skalatrin 45.
Det er forskelligt fra lærer til lærer og fra børnehaveklasseleder til børnehaveklasseleder, hvordan
det ser ud, så du kan ikke bare sammenligne med en kollega.
Kontakt kredskontoret for konkret vejledning om lige netop din situation.

Generalforsamling
Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 16.30 afholdes der generalforsamling i Greve Lærerforening på Holmeagerskolen. Sæt kryds i kalenderen. I år er der valg til kredsstyrelsen, vi udsender i februar måned en valgavis, hvor de der opstiller til posterne præsenterer sig selv. Alle medlemmer af Greve
Lærerforening har mulighed for at stille op til kredsstyrelsen. Efter generalforsamlingen og inden
1. april er der desuden TR-valg på alle skoler.

Medlemsundersøgelse
Den årlige medlemsundersøgelse er lige i disse dage udsendt til alle medlemmer på den mailadresse, I har oplyst til DLF’s medlemssystem. Vi håber, der er mange der besvarer undersøgelsen,
da vi bl.a. bruger resultaterne til at dokumentere over for politikere og forvaltning, hvordan vilkårene for lærerarbejdet er ude på skolerne.
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OK undersøgelse fra DLF
I efteråret 2015 bad Danmarks Lærerforening alle faglige klubber i landet om at svare på spørgsmål i forhold til den indgåede overenskomst i 2015. Det resultat foreligger nu, både på lands-,
kommune- og skoleniveau. I Greve bruger vi resultatet som en del af den fælles evaluering med
skolecentret af vores arbejdstidsaftale og fælles forståelse. Undersøgelsen vil være tilgængelig på
vores hjemmeside i begyndelsen af februar, desuden har jeres TR fået resultaterne og I kan se dem
via dem.
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