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Side 12 Greve Lærerforening 
Kredsstyrelsen og kontakt til kredsen 

  

Forslag til forretningsorden 

1. Under dirigentens ledelse vælges et passende antal stemmetællere. 

2. Dirigenten leder forsamlingen, og generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigen-

tens afgørelser. 

3. Talere får ordet i den rækkefølge de begærer det. Forslagsstillere får ordet, før man går over til 

debat om forslaget. Formanden og forslagsstillerne kan når som helst begære ordet, ligesom di-

rigenten kan tillade en kort svarreplik. 

4. Forslag om ændringsforslag samt evt. forslag til generalforsamlingsbeslutnin-

ger/resolutioner/udtalelser skal afleveres skriftligt til dirigenten. 

5. Dirigenten eller 5 af generalforsamlingens deltagere kan frit stille forslag om, at debatten afslut-

tes efter de talere, der har indtegnet sig under næste taler. Træffes sådan beslutning, kan kun 

formanden og forslagsstillerne yderligere tildeles ordet. 

6. Under debatten på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen eller 20 af generalfor-

samlingens deltagere forlange generalforsamlingen afbrudt for at holde gruppedrøftelser. Lige-

ledes kan formanden eller kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredssty-

relsesmøde. 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed ifølge §5 i vedtægterne; dvs. over halvde-

len af de afgivne stemmer (”stemmer ikke” tæller ikke med). 
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Forord 
 

 

 

 

 

 

I foråret 2015 indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisa-

tion ny overenskomst. Der var en optøning i de dybfrosne relationer mellem parterne. 
Det gjorde, at signalerne til kommunerne fra KL gik en smule mere i retning af sam-

arbejde med lærerne.  

I Greve har vi i et stykke tid haft en god dialog og efterhånden også en anerkendelse 

af, at lærernes vilkår er meget pressede. Derfor lykkedes det at indgå en aftale mel-

lem Greve Lærerforening og Greve kommune om en sammenhæng mellem undervis-

ning og forberedelse, samt en prioritering af arbejdsopgaver.  

Vi bevæger os fremad med meget små skridt, men dog fremad. Vi er i fortsat dialog 

med alle parter omkring folkeskolen, så vi kan tage flere skridt i den rigtige retning, 

nemlig den retning der er til gavn for udviklingen af folkeskolen. 

På Generalforsamlingen vil vi uddybe arbejdet med at støtte op om lærernes vilkår i 

Greve, og alle er velkomne til at komme med input. 

På dette års Generalforsamling afholdes der valg til kredsstyrelsen, alle ønsker at 

genopstille. 

 

Kredsstyrelsen håber på et stort fremmøde til Generalforsamlingen 

 

Vel mødt til Generalforsamlingen 

Tina Beck-Nilsson 

Kredsformand 
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Lærernes arbejds-

tid 

I foråret 2015 indgik Lærernes Centralor-

ganisation og KL en overenskomst. Det blev 

ikke en overenskomst som tidligere, der 

angav nogle rammer for arbejdet ude i 

kommunerne. Det blev en overenskomst, 

der udstak 15 punkter, der skulle drøftes, 

overvejes og handles på både kommunalt 

og på de enkelte skoler. Overenskomsten 

betød en opblødning i det stivfrosne forhold 

mellem LC og KL, og bedre muligheder for 

os ude i kommunerne til at agere og kom-

me i dialog. Det gjorde vi også i Greve. 

Fælles forståelse 

Lige inden skoleåret 2014/15 sluttede lyk-

kedes det at indgå en aftale og fællesfor-

ståelse mellem Greve kommune og Greve 

Lærerforening. Den skulle sikre, at der blev 

sat tid af til forberedelse, at der kom et 

mere rimeligt forhold mellem antallet af 

undervisningstimer og antallet af forbere-

delsestimer. Vi arbejdede hele foråret på at 

overbevise politikerne i Byrådet om, at læ-

rerne underviser alt for meget i Greve, og 

at det er svært at levere kvalitet, når kra-

vet er kvantitet. Det lykkedes at få politi-

kerne til at anerkende, at de godt vidste, at 

lærerne i Greve underviste meget, men de 

kunne desværre ikke finde penge i budget-

tet til at sænke lærernes undervisningstid. 

Derfor blev der i aftalen udstukket en klar 

prioritering af arbejdsopgaverne. Undervis-

ning og forberedelse er højest prioriteret, 

så må der skæres i alle de øvrige opgaver, 

så der er plads til bedre muligheder for at 

levere den nødvendige kvalitet. 

En del af aftalen med Greve kommune var, 

at på vores opgaveoversigter skulle det 

udspecificeres, hvor mange undervisnings-

timer og hvor mange forberedelsestimer, 

hver lærer har. Det giver måske et lille 

overblik over, den ofte store mængde op-

gaver der skal løses, i den tid der er tilba-

ge. 

 

OK-undersøgelse 

I efteråret udsendte Danmarks Lærerfor-

ening en undersøgelse blandt samtlige sko-

ler i Danmark. I Greve kom der klare tilba-

gemeldinger fra lærerne om, at der stadig 

er rigtig mange ting, der halter eller slet 

ikke kan gå. Ingen lærere synes de havde 

haft indflydelse på planer for kompetence-

udvikling og efteruddannelse. Overordnet 

set peger undersøgelsen på, at der er alt 

for få resurser i Greve skolevæsen, og at vi 

derfor ikke reelt kan leve op til folkeskole-

lovens bestemmelser om løbende evalue-

ring og vejledning af den enkelte elev, og 

de krav der er til læreren om individuelle 

tilpasninger til den enkelte elev. På halvde-

len af skolerne i Greve har man en opfattel-

se af, at der har været en reel drøftelse af 

det forventede tidsforbrug til at løse opga-

verne og på den anden halvdel af skolerne 

er opfattelsen, at der slet ingen drøftelse 

har været. Det må kunne gøres bedre. Ge-

nerelt er der en opfattelse af, at skolerne i 

et vist omfang har sørget for at der er mu-

lighed for sammenhængende forberedelse. 

Der er en del skoler, hvor der er en rigtig 

god dialog mellem leder og lærer om opga-

veover-sigten og opgaveløsningen. Desvær-

re er der stadig en del skoler, hvor den dia-

log enten er minimal eller tæt på fraværen-

de. 

Opgørelse af arbejdstid 

Når et skoleår er slut, har læreren krav på, 

at få en opgørelse af sin arbejdstid. Der 

skriver skolelederen, hvor mange timers 

arbejde hun mener, læreren har præsteret, 

og læreren kan for sin side sige, om det 

stemmer overens med hendes egne opgø-

relser. Det samme gør sig gældende, når 

man skifter arbejde. Disse opgørelser halter 

lidt i Greve og det har vi påpeget og vil for-

sat påpege. 

Vi har en tæt og løbende dialog med Center 

for Dagtilbud og Skoler, og med politikerne 

i Greve. Vi har i alle de sammenhænge det 

har været muligt, talt om de udfordringer, 

der er i skolevæsnet i Greve, og ingen er 

efterhånden i tvivl om, hvad der kræves for 
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at give lærerne de bedste muligheder for at 

løse opgaven. Kampen står om skattelettel-

ser eller velfærd, det gælder ikke kun i 

Greve, men her gælder det også. 

 

Lønpolitik 

De lokale løndrøftelser 

Det lykkedes ikke for Greve Lærerforening 

og Center for Dagtilbud og Skoler at afslut-

te løndrøftelser/forhandlingerne på alle sko-

ler inden sommerferien, hvorfor vi måtte 

fortsætte arbejdet med at udmønte de lo-

kale lønmidler for 2014 EFTER skoleårets 

afslutning. Det er ikke tilfredsstillende for 

nogen, at vores lønmidler ikke bliver udbe-

talt rettidigt, og vi har over for centerchef 

og forvaltning gjort det klart, at hele pro-

cessen har været uhensigtsmæssig. 

I kredsens lokale lønpolitik har vi det ud-

gangspunkt, at ”så stort et beløb som mu-

ligt” bør udmøntes ”så centralt som muligt”. 

Det betyder for Greve Lærerforening i prak-

sis, at vi helst så alle de lokale lønmidler 

udmøntet som et samlet tillæg til alle an-

satte under vores overenskomst. Da ingen 

lønmidler er skolelederens egne midler, skal 

alle lønmidler forhandles, inden de kan 

komme til udbetaling. Ikke alle skoleledere 

har været lige opmærksomme på dette, og 

det, samt det faktum, at kun få skoler hav-

de et reelt overblik over størrelsen af de 

lokale lønmidler, har blandt andet været 

årsag til, at drøftelserne på nogle skoler 

trak i langdrag. Greve Lærerforening brugte 

uforholdsmæssigt meget tid på denne pro-

ces og har over for centerchefen for skoler 

gjort opmærksom på, at hvis processen 

fortsætter på samme måde, er den tids-

mæssige ramme for fællestillidsrepræsen-

tanternes arbejde ikke tilstrækkelig. 

Byrådets lønløft til lærerne 

På budgetterne for 2016 og frem har fler-

tallet i Byrådet afsat 2,3 mio. kr. til et ”løn-

løft af lærerne”. Greve Kommunes egen 

lønredegørelse fra 2013 viste, at lærerne 

havde et markant lønefterslæb både i for-

hold til landsgennemsnittet og de kommu-

ner, vi normalt sammenligner os med (et 

forhold der ikke er forbedret i lønredegørel-

sen for 2014). I Greve Lærerforening ser vi 

frem til de kommende forhandlinger om 

udmøntningen af de lokale lønmidler. 2,3 

mio. kr. lyder umiddelbart af mange penge, 

men set i forhold til antallet af lærere samt 

lønefterslæbets størrelse, så burde Byrådet 

have afsat ca. 7,5 mio. kr. hvis de ville 

”lukke hullet”. Nu er første skridt i forhold 

til at indhente lønefterslæbet taget. 

Løntjek – tjek din lønseddel! 

Igen i år har Greve Lærerforening aktivt 

deltaget i fagbevægelses ”Løntjek”. Efter 

sidste års ekstraordinære indsats, har vi 

haft en del komplicerede lønsager, der des-

værre har trukket meget langt ud. Hvis du 

oplever, at der er fejl i din lønudbetaling, 

skal du hurtigst muligt gå til din leder. Din 

tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med at 

gennemgå din lønseddel. 

Greve Lærerforening har ikke lavet en sam-

let opgørelse over, hvor mange lønkroner 

der i 2015 er blevet ekstraordinært udbe-

talt, pga. tidligere fejl, men vi anslår at be-

løbet nærmer sig 500.000 kr. Penge lærere 

har været berettiget til jævnfør vores over-

enskomster og lokale aftaler. – Det kan 

godt betale sig at holde et vågent øje med 

sin lønseddel! 

 

Sagsbehandling og 
rådgivning 

På kredskontoret har vi rådgivning og sags-

behandling om alt fra barsler til pensioner.  

Antallet af personsager er samlet set steget 

fra 2014 til 2015 med knap 20%. Antallet 

af barsels- og pensionssager ligger på et 

nogenlunde stabilt niveau, mens antallet af 

sygesager, herunder arbejdsskadesager, er 

steget med ca. 33%. I tallene er ikke med-

regnet lønsager. 
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Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø 

I 2015 har 36 af kredsens lærere og børne-

haveklasseledere modtaget psykologhjælp. 

25 af dem har fået hjælp på grund af ar-

bejdspres, stress og depression.  

Tallene dækker over store forskelle på sko-

lerne. Det er arbejdsgiveren, der har an-

svaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, 

men der er desværre ikke tegn på, at 

kommunen tager sit ansvar på sig. Kred-

sens repræsentanter i både Hoved – og 

Område-MED har gentagne gange efterlyst 

indsats på sygefraværsområdet.  

Det er nu tredje år i træk, hvor antallet af 

lærere, der modtager psykologhjælp, er på 

så højt et niveau. Lige så alarmerende er 

det, at antallet af lærere, der modtager 

hjælp på grund af stress og depression er 

støt stigende.  

Det gør ikke situationen bedre for vores 

syge medlemmer, at sygedagpengeperio-

den er forkortet fra tidligere 52 uger til nu 

22 uger. Det betyder bl.a. større pres på 

medlemmerne, og det betyder, at der er 

god brug for kredsens hjælp i forbindelse 

med sygedagpengeopfølgning på jobcen-

trene.  

 

Arbejdsmiljø 

I Greve Lærerforening har vi i løbet af året 

holdt møder med Arbejdsmiljø-

repræsentanterne. Emnerne spænder fra 

manglende/mangelfuld rengøring over an-

meldelser af arbejdsskader til inklusionsud-

fordringerne for lærerne. 

Årets sidste møde bar også præg af pro-

blemet vedr. håndtering af anmeldelser af 

vold og trusler – en situation der er blevet 

en hel del vanskeligere, da Erstatnings-

nævnet har skærpet kravet til, hvorvidt 

politiet skal inddrages, hvis man senere 

skal kunne få en erstatning.  

Arbejdsmiljørepræsentanterne har oplevet 

at blive inddraget mere end tidligere i for-

bindelse med evalueringen af først skolen 

under lov 409 og sidenhen i DLF’s undersø-

gelse af skolernes opfølgning på de 15 

punkter. Vi håber, at det styrkede samar-

bejde mellem tillidsrepræsentanter og ar-

bejdsmiljørepræsentanter bæres videre i de 

kommende år.   

 

I Område-MED (Center for Dagtilbud, klub-

ber og skoler) har vi, som nævnt tidligere, 

til stadighed forsøgt at få sat fokus på sy-

gefraværet – uden stort held. Den bekym-

rende tendens vi ser på kredskontoret, med 

et øget antal henvendelser fra kolleger, der 

går ned med stress i kortere eller længere 

perioder, kan vi ikke få samlet kommunalt 

tal på.  

Der har også været fokus på nye retnings-

linjer for håndtering af vold og trusler. Vi 

ønsker at lave en retningslinje på vores 

område, som indskærper vigtigheden af at 

politianmelde episoder, hvor kolleger er 

blevet udsat for vold eller trusler. I skriven-

de stund ligger udspillet i Hoved-Med, mens 

vi ude på skolerne forsøger at finde den 

bedste løsning, når situationerne opstår. 

 

I Greve Lærerforening har vi i 2015 fået 

flere henvendelser om arbejdsskader, som 
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er sendt videre til Hovedforeningen, hvor 

sagsbehandlere har fulgt op dem. Vi ople-

ver stadig at der er stor forskel på bered-

skabet og opfølgning i forhold til arbejds-

skader ude på skolerne. En stadig større del 

af arbejdsskaderne relateres til stress og 

arbejdspres.  

 

De fysiske rammer 

på kredskontoret 

I år har vi brugt en del penge på at indrette 

kredskontoret. Arbejdsvilkårene var ikke 

gode nok. Der var behov for støjdæmpning, 

afskærmning og supplering af møbler. Vi 

har fået udarbejdet en plan for udviklingen 

af kontoret, så det på sigt kan understøtte 

arbejdet for medlemmerne bedst muligt. 

 

Tillidsvalgte – TR 

Der afholdes månedlige møder mellem Fæl-

lestillidsrepræsentanterne og tillidsrepræ-

sentanterne. På disse møder udveksler vi 

erfaringer fra skolerne, drøfter emner fra 

MED-systemet og arbejder med de ting, der 

dukker op i løbet af året. Desuden afholder 

vi et årligt TR seminar, hvor vi har mulig-

hed for at gå lidt dybere ned i emnerne. I 

år har vi haft meget fokus på MED-

systemet, og hvordan man får indflydelse 

her. 

Tillidsvalgtes vilkår 

Det er stadig ikke lykkedes os at få en afta-

le om TR vilkår. I forbindelse med Lov 409 

blev vilkårene kraftigt forringet, og der er 

fortsat en kraftig reduktion i den tid man 

som tillidsrepræsentant har til rådighed for 

at støtte op om sine kollegaer/medlemmer. 

Dog er vilkårene blevet bedre for flere, da 

skolelederne har brug for den sparring og 

viden, TR har om arbejdspladsen, og den 

fællesopgave det er at skabe gode og rolige 

arbejdsforhold. Vi arbejder fortsat på at få 

rimelige og ensartede vilkår for TR arbej-

det. 

 

Personaleflow på 

skolerne 
På skolerne er der fortsat udskiftning på 

lederposterne. Sidste år lykkedes det ikke 

at udfylde alle lederposterne. 

Der har også fortsat været stor udskiftning 

på lærersiden. Vi har haft et personale-flow 

i 2015 på ca. 120 ansatte i lærerstillinger; 

folk der har forladt Greves skoler af den 

ene eller anden grund. Det er mange, og på 

nogle skoler er det ekstremt mange. Sær-

ligt i en situation med en ny reform, hvor 

der er brug for erfaring og udvikling, kan 

det være svært at få dagligdagen til at 

hænge sammen, når så mange medarbej-

dere er nye i jobbet på skolen. 
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Fakta om Greve Lærerforening 
Tillidsposterne på skolerne 

 

Skoler under Center for Skoler. Fællestillidsrepræsentant, Tina Beck-Nilsson 

Skole Tillidsrepræsentant/suppleant Arbejdsmiljørepræsentant 

Arenaskolen Søren T. Jensen  
Leif Peder Østergård 
 

Leif Peder Østergård 

Tjørnelyskolen Christina Krogsgård 
Havva L. Kahraman 
 

Havva L. Kahraman 
Camilla Stavad (Tjørnelygrupperne) 

Krogårdskolen Ruth Thrane 
Anne Lotte Jessen (indtil 31/7-15) 
Søren Andersen 
 

Anne Lotte Jessen (indtil 31/7-15) 
Søren Andersen 

Damagerskolen Lotte Mortensen 
Gitte Johl Iversen 
 

Steen Brandt 
Louise V. Østergård (10. kl. center) 

Hedelyskolen Christian Bladt Nielsen 
Winnie B. Carlsen  
 

Winnie B. Carlsen 

Holmeagerskolen Mie Juhl 
Elisabeth Erichsen 
 

Jes Diemer 

Mosedeskolen Linda Graulund 
Eva S. Mikkelsen 
 

Rene L. B. Høg 

Strandskolen Joan Krogh 
Susanne M. Nielsen 

Anne-Mette S. Ojeda 

Karlslunde skole Lotte Rue Hemmingsen 

Synne Kremmer Knudsen 
 

Synne K. Knudsen 

Tune skole Sigridur Jacobsdottir 
Kerry Cakanovic 
 

Kerry Cakanovic 
 

 

Skoler/institutioner Under Center for Børn og Familie. Fællestillidsrepræsentant, Dan Løwe 

Skole/institution Tillidsrepræsentant/suppleant Arbejdsmiljørepræsentant 

PPR Lise Blaxekjær 
Jakob Blegvad Stenz 
 

 

Bugtskolen VAKANT! 
VAKANT! 
 

Majbritt Crowley 
 
 

Kirkemosegård Gitte Barimani 
Jesper Porsdal (indtil 31/7-15) 
Hasan Ok 
 

Pia Ahlstrøm Jeppesen 
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Kredsens medlemstal 
 

Fraktion 1 – 7 31. dec. 11 31. dec. 12 31. dec. 13 31. dec. 14 31. dec. 15 

Fraktion 1. Lærere 481 458        439        449 449 

Fraktion 2. Bh. Kl-ledere 29 28 27 24 22 

Fraktion 3.  Ledere 1 1 1 1 1 

Fraktion 4. Pensionister 141 148 160 164 171 

Fraktion 5. Lærerstuderen-

de 
     

Fraktion 6. Særlige medl. 2 1 1 1 0 

Samlet medlemstal 654 636 628 639 643 
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Den endelige dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Vedtagelse af forretningsorden for generalforsamlingen 

3. Beretning 

4. Vedtægtsændringer 

Kredsstyrelsen arbejder på forslag om at ændre procedurerne for valg af 

kongresdelegerede. Fremsættes og vedtages dette forslag vil det blive 

bragt i anvendelse på Generalforsamlingen. Forslag vil være tilgængeligt på 

hjemmesiden med den endelige dagsorden. 

5. Godkendelse af regnskaber og meddelelse af decharge 

6. Ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 

7. Fastsættelse af kredskontingent 

8. Valg i henhold til vedtægterne 

9. Eventuelt 
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Noter: 
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Greve Lærerforening - kredsstyrelsen 

 

 

 

Kontakt 
 

 

 

Greve Lærerforening 

Degnestræde 7 

2670 Greve 

 

Tlf: 4340 4478 

Mail: 043@dlf.org 

 

Kontortid 

Mandag – torsdag 9.00 – 15.30 

Fredag  Efter aftale 

Christina Kjeldsmark 

Sekretær 

 

 

 

På hjemmesiden kan du downloade 

 
 Denne skriftlige beretning 

 ”fakta om folkeskolen – Greve kommune i tal” 

 Regnskab 2015 

 Budget 2016 

 andre relevante bilag 

 

www.grevelaererforening.dk 

 
   

   

Tina Beck-Nilsson 

Formand 

Dan Løwe 

Næstformand 

Synne Knudsen 

Kasserer 

Lotte Mortensen 

Sagsbehandler 

Lotte Hemmingsen 

KS-medlem 

mailto:043@dlf.org

