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Leder
I sidste måned havde vi et medlemsarrangement, hvor Mette Frederiksen holdt et oplæg om målstyret
undervisning og læringsplatforme. Hun pegede på, at i hele arbejdet med mål og målstyring skulle man
også huske den del af folkeskolens formålsparagraf, der handler om almen dannelse. Vi skal huske, at det
både er vores opgave som lærere at uddanne og danne eleverne sammen med forældrene.
Det er der, vores faglighed kommer ind i billedet. Vi lærere skal fortælle politikere, forvaltninger mm. hvordan man kan favne hele folkeskolens formål, og ikke kun det der kan måles og vejes. Vi er dygtige fagprofessionelle, og vi ved hvordan man bedriver god undervisning, der både danner og uddanner.

Løn 01.10.2016 – (og 01.01.2017)
Vores løn reguleres med ca. 0,86%. Det betyder, at den gennemsnitlige løn (ekskl. pension) for en lærer
stiger ca. kr. 305,- om måneden.
Til januar stiger vores løn igen, denne gang med 1,17%, svarende til en stigning på en gennemsnitlig lærerløn (ekskl. pension) på ca. 417 kr. om måneden.

Løntjek
I ugerne efter efterårsferien, er der løntjekkampagne ude på skolerne. Det er primært de lokale tillidsrepræsentanter, der står for det tjek, og dermed også dem, der informerer om hvor og hvornår. Vi oplever i
stigende grad små og store fejl på lønsedlerne og opfordrer derfor jer alle til lige at runde jeres lokale TR,
for at få tjekket lønnen.

Tjørnelyskolen
I forbindelse med lukningen af Tjørnelyskolen, har Greve Lærerforening og Greve kommune indgået en
fastholdelsesaftale. Det betyder, at de lærere, der er ansat den 31.7.2017, får udbetalt et fastholdelsestillæg for at være blevet på skolen, indtil den lukker.
Hvor lærerne skal placeres, når Tjørnelyskolen lukkes, er også så småt ved at være faldet på plads, og samarbejdet mellem lærerne på de forskellige implicerede skoler, kan gå i gang.

Budget
Budgetforliget for 2017 skal andenbehandles i Byrådet den 10. oktober. Forliget er bakket op af Venstre,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. I store træk bliver der tilført 3,5 mio. til bedre inklusion på skolerne, 4
mio. til styrket faglig ledelse på skolerne og penge til fortsat renovering af skolebygningerne. Alle disse tiltag er noget vi kan glæde os over, det er tiltrængt. Desværre fandt politikerne ikke plads i budgettet til at
sænke lærernes undervisningstid. Greve Lærerforening fortsætter arbejdet med at få tilført midler til skoleområdet, så undervisningstiden kan sænkes i kommende budgetter.

Ansat i løbet af 2015 – manglende ferie og løntræk
Hvis du ikke har været ansat hele kalenderåret 2015, så får du måske løntræk i efterårsferien. Gå ind på
Lærernes a-kasses hjemmeside: Din situation – jeg skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv ferie, og følg
vejledningen.
Du kan også ringe til a-kassen, de er flinke til at hjælpe.
Du kan først få dagpenge fra den første dag, du melder dig ledig, så senest den første feriedag skal du melde dig ledig på www.jobnet.dk
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Kongressen i Danmarks Lærerforening
På kongressen var der 3 hovedtemaer. Hvad skal vi med skolen? Medlemmernes arbejdsliv og Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund.
Udviklingen af vores folkeskole er central for styrken i velfærdssamfundet og den demokratiske dannelse.
Debatten om udviklingen af folkeskolen og det danske uddannelsessystem skal kvalificeres. En afgørende
forudsætning for det er, at lærere og skoleledere styrker deres indflydelse på skolens udvikling centralt og
lokalt.
Derfor ønsker DLF at formulere et skoleideal; det skal være med til at forstærke den vigtige dialog blandt
medlemmerne om pædagogikken, fagligheden og skolepolitikken og styrke lærernes argumentation for
didaktiske valg. Dialogen om et skoleideal skal også bidrage til at styrke den professionelle stemme i debatten om skolens udvikling.
Foreningen vil derfor frem til kongressen i 2017, med involvering af alle niveauer i foreningen, drøfte, hvad
vores skoleideal bør indeholde.

Ny centerchef
Pr. 1. november 2016 er der ansat ny chef for Center for Dagtilbud og skoler. Valget er faldet på Rasmus
Johnsen. Rasmus kommer fra en stilling som Børnecenterchef i Ringsted kommune.

Arrangementer/medlemsmøde
Husk vores debatarrangement på Holmeagerskolen den 11. oktober. Verdensbedsteskole.dk står for et
oplæg til debat og styrer efterfølgende debatten. Temaet er udvikling af folkeskolen i Greve. Kom og giv
dit synspunkt til kende.
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