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Leder
Allerede nu er politikerne i gang med at arbejde med budget 2017. Der skal igen skabes
prioriteringsrum til politikernes ønsker om forskellige retninger for Greve. Lige nu er der 55 mio.
på bordet. Derudover er der et omprioriteringsbidrag fra regeringen til kommunerne. For Greves
vedkommende ser det lige nu ud til at være på 15 mio. kr. oveni prioriteringsrummet. Vi arbejder
på højtryk i Greve Lærerforening for at gøre politikerne opmærksomme på, at skolen ikke kan
bære flere besparelser, tværtimod! Der er brug for investeringer i folkeskolen, hvis vi skal tiltrække
og fastholde dygtige lærere og løfte folkeskolereformen i Greve.

Generalforsamling
På den netop afholdt Generalforsamling blev kredsstyrelsen genvalgt, vi fik desuden to ny
suppleanter. I kan se bilag og referat fra Generalforsamlingen på vores hjemmeside, der kan i
desuden se billeder af kredsstyrelsen.
Den fremtidige kredsstyrelsen ser ud som følger:
Formand:
Tina Beck-Nilsson (Tune skole)
Næstformand:
Dan Løwe (Tjørnelyskolen)
Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer:
Synne Knudsen – kasser (Karlslunde skole)
Lotte Mortensen (Damager skolen)
Lotte Rue Hemmingsen (Karlslunde skole)
Suppleanter:
Christian Bladt Nielsen (Hedelyskolen)
Camilla Stavad (Tjørnelyskolen)
Vi takker for valget og har allerede kastet os over arbejdet .

Medlemsundersøgelse
Den årlige medlemsundersøgelse er tilgængelig på www.grevelaererforening.dk, 56 % svarede på
undersøgelsen. Det vil vi gerne takke for.
Vi bruger undersøgelsen til at tage temperaturen på forskellige områder på skolerne. Resultaterne
bruger vi aktivt, bl.a. til at forklare vilkårene på skolerne til de relevante personer, så vi kan få
bedre muligheder for at løfte folkeskolen. Undersøgelsen er sendt ud til Tillidsrepræsentanterne,
der distribuerer den videre til alle medlemmerne.
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Fakta om folkeskolen
Vores årlige opgørelse af diverse fakta-tal om folkeskolen er tilgængelig på vores hjemmeside. Vi
samler en række nøgletal om bl.a. antal undervisningstimer, løn, sygefravær, pris pr. elev i et
hæfte. Det udsender vi til samtlige medlemmer, lokal politikere, skolebestyrelsesformænd,
pressen mm., så vi kan bruge tallene til at sætte fokus på Greve skolevæsen og de udfordringer vi
ser.

Din løn fra 1. april
Alle lærere og børnehaveklasseledere stiger et løntrin pr. 01.04.16 og det er pensionsgivende for
alle.
Hvis du den 01.04.16 er lønnet på trin 45 eller højere, får du et tillæg årligt (og ikke et løntrin).
Samtidig falder kompensationstillægget for aldersreduktionen væk (det hedder centralt
lærertillæg på lønsedlen).
Fritvalgstillægget stiger fra 0,60% til 0,64%.
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