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Lønstigning 1. oktober og 1. januar 
Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen ca. 0,86 %, det betyder, at den gennemsnitlige løn ekskl. pensionsbidrag 
for en lærer i folkeskolen stiger ca. 305 kr. pr. måned. Den 1. januar 2017 stiger de kommunale lønninger 
igen. Denne stigning er på 1,17 % f.eks. betyder det, at den gennemsnitlige løn ekskl. pensionsbidrag for en 
lærer i folkeskolen stiger ca. 417 kr. pr. måned. 
Disse to lønstigninger er henholdsvis den 5. og 6. lønstigning ud af 7. i denne overenskomstperiode. Den 
sidste kommer den 1.10.2017 
 

Deling af undervisningsforløb på læringsplatforme 
Danmarks Lærerforening har udsendt følgende til alle TR’ere. 
Rettigheder til eget undervisningsforløb 
Undervisningsforløb kan deles, når det er nødvendigt i forhold til lærerens almindelige arbejde på skolen i 
forhold til eleverne. Og de kan selvfølgelig også deles i teamet og på skolen, hvis læreren selv er indforstået 
med det. Sådan har det altid været. Men det er ikke en del af det almindelige arbejde (sædvanlig virksom-
hed), når skolelederne – som det nu sker i flere kommuner – pålægger lærerne at dele et antal undervis-
ningsforløb på en digital platform, hvor det deles med lærere i hele landet.  
 
Det er foreningens opfattelse, at lærere har ophavsretten til sine egne undervisningsforløb. Det er også for-
eningens opfattelse, at overenskomsten baserer sig på en forudsætning om, at ophavsret til undervisnings-
forløb er placeret hos den enkelte lærer. Som følge heraf kan kommunerne/KL ikke pålægge den enkelte 
lærer, uden en aftale med LC, at dele læringsforløb med andre lærere – uanset om det er digitalt eller ana-
logt. 
 
Foreningen er opmærksom på, at KL’s vejledning til kommunerne indtil videre er: 
- "I det omfang deling allerede finder sted i en kommune, og har gjort det i nogen tid, kan dette fortsætte, 
og lærerne kan pålægges at medvirke. – 
I det omfang dette ikke er tilfældet, og deling af læringsforløb altså ikke har fundet sted, vil det indtil videre 
være KL’s vejledning, at kommunerne respekterer, hvis enkelte lærere ikke vil medvirke til deling af de læ-
ringsforløb, som de har udviklet.” 
 

Evaluering af OK 15 
KL og DLF har inviteret til en fælles evaluering af OK 15, samtlige tillidsrepræsentanter og Greve Lærerfor-
ening deltager i et arrangement i Ringsted den 9. november 2016.  
Målet med møderne er at understøtte og fremme det lokale samarbejde, samle lokale erfaringer, som kan 
bidrage til vurderingen af, hvorledes overenskomstforliget ved OK.15 styrker målet om at skabe størst mu-
lig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital, så lærernes og 
ledernes mulighed for at løse opgaverne kvalificeres.  

 
Debatarrangement 
Den 11. oktober havde Greve Lærerforening det årlige debatmøde om folkeskolen. Der dukkede en del for-
ældre, politikere, skoleledere og lærere op og deltog i debatten om hvad vi faktisk kan i folkeskolen. Vi 
kunne konstatere, at lærerne i Greve giver eleverne en rigtig god faglig ballast med sig fra folkeskolen, på 
trods af de mange nedskæringer gennem årerne. 
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Løntjek 
I den kommende tid finder det årlige løntjek sted. Det er i første omgang din lokale TR, der står for tjekket. 
De tidligere år har vi desværre fundet en del fejl i lønsedlerne og derfor er det vigtigt, at I har fokus på, om I 
får den rigtige løn. Vi har tidligere fundet både små og store beløb til medlemmerne. Så husk at gå til din 
TR, hvis du er i tvivl om du får den rette løn. 
 

Renovering af vores ejendom 
Greve Lærerforenings ejendom i Degnestræde er i øjeblikket pakket ind i stilladser og plastik. Det er fordi, 
at den er ved at blive facaderenoveret. Ejendomme er blevet sandblæst og er nu ved at blive filset, så den 
igen tager sig smuk ud. 

 
Kredskontorets åbningstider 
Kredskontoret er åbent for telefonisk henvendelse mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.30. fredag er telefo-
nen lukket, men kontoret kan kontaktes pr. mail 043@dlf.org og vi vil svare tilbage hurtigst muligt. 

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangementer/medlemsmøde 
Generalforsamling (vi har bedt om, at alle skoler ikke planlægger med møder mm. på det tidspunkt, så så 
mange som muligt har mulighed for at komme). 16. marts 2016 
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