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Julehilsen fra formanden
Vi nærmer os afslutningen af kalenderåret og der har været travlt. På skolerne knokler kollegaerne
med undervisning, samarbejde, ledelse, forældre, elever, forberedelse, efterbehandling, kurser,
netværk og ikke mindst læringsplatformen. Spændende, travl, udfordrende dagligdag.
På kredskontoret bliver der også knoklet med arbejdsmiljø, løntjek, medlemshenvendelser, strategi, taktik, tanker fremad, overenskomst og meget andet.
Vi er i gang med at forberede et kommunalt valgår, hvor folkeskolen i Greve gerne skulle blive et
vigtigt tema.
Vores aftale om arbejdstid skal evalueres. Den 10. januar mødes skoleledere, TR, forvaltning og
kreds til en evaluering, inden vi går i gang med at genforhandle aftalen. Har du input er du velkommen til at skrive til 043@dlf.org eller kontakte din lokale TR.
I DLF er der også gang i den. I foråret er der en række medlemskonferencer, der handler om Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal. Tag en kollega under hver arm og bland jer i debatten om
udformningen, indholdet og hvordan den fagprofessionelle stemme kan blande sig i debatten om
folkeskolen, dannelse og uddannelse
Vi går et spændende nyt år i møde.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår.
Rigtig god juleferie

Medlemskonference DLF
I løbet af foråret 2017 afholdes 3 medlemskonferencer under titlen ”Professionens stemme og fælles forandringer”. Vi ønsker at styrke den fagprofessionelle stemme og det lokale sammenhold. Tanken er, at konferencen skal inspirere til positive forandringer i hverdagen, der kan understøtte samarbejdet og sammenholdet på skolerne.
Jeres lokale TR har fået invitationen og har hængt den, sammen med mere detaljerede beskrivelser af konferencen, op på lærerværelset eller andre relevante steder. Der kan du også læse om hvordan du tilmelder
dig.
Der er deadline for tilmelding den 18. december 2016 se mere på dette link: omtale af konferencerne (pdf)

Generalforsamling
Afholdes på Tjørnelyskolen den 16. marts kl. 16.00

Årsmøde for medlemmer af fraktion 4
Der afholdes årsmøde den 17. januar kl. 15.00 på Tjørnelyskolen sal A. Tilmelding kan ske på fraktion 4s nye mailadresse Fraktion4glf@mail-online.dk

Greve Lærerforening ønsker alle vores medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår.
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