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Velkommen
Velkommen tilbage efter sommerferien. Jeg håber, I alle har haft en dejlig afslappende ferie. Og
velkommen til alle nye lærere i Greve. Jeg håber, I bliver glade for at være her.

Meningsdannere
Danmarks Lærerforening har sammen med Tænketanken CEVEA gennem de sidste år uddannet
offentlige meningsdannere. Der er et spændende uddannelsesforløb, der klæder deltagerne på til,
som fagperson, at bidrage til den offentlige debat. DLF betaler udgifterne. Der er ansøgningsfrist
den 9. september. En nærmere beskrivelse er vedhæftet dette nyhedsbrev.

To augustlønsedler
Ved seneste lønudbetaling fik I to lønsedler. Grunden var, at det nye Grevetillæg blev udbetalt
med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, og for at vise reguleringen havde man valgt at gøre opmærksom på det på denne måde.

Det kommunale budget
Fredag den 19. august præsenteres oplægget til kommunens nye budget. Efterfølgende er der en
høringsperiode hos alle MED-udvalg. Man skal være opmærksom på, at den politiske forhandling
om kommunens budget næste år ikke er færdig, så mange ting kan se anderledes ud, end det der
præsenteres på fredag.

Ændring i kredsstyrelsen
Lotte Rue Hemmingsen, TR på Karlslunde skole og medlem af kredsstyrelsen, har fået nyt job i en
anden kommune, derfor udtræder hun af kredsstyrelsen. Christian Bladt Nielsen, TR på Hedelyskolen og suppleant til kredsstyrelsen, indtræder pr. 1. september i kredsstyrelsen.

Arrangementer:
Tirsdag den 23. august har vi inviteret Mette Frederiksen, til at tale om læringsplatforme og læringsmål. I kan stadig nå at tilmelde jer, hvis I er meget hurtige på.

Lejlighed til leje i Greve Lærerforening
Vores gode lejer gennem 4 år skal videre, og dermed bliver lejemålet på 1. sal i Greve lærerforenings ejendom ledigt pr. 1. november 2016.
Lærere har fortrinsret, og kommer der ingen bud, annoncerer vi efterfølgende på boligportaler.
Se i øvrigt vedhæftet fil vedr. lejligheden.

Greve Lærerforening / Degnestræde 7 / 2670 Greve / 4340 4478
www.grevelaererforening.dk / 043@dlf.org

