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Leder
Efter nytår har Dan Løwe, næstformand, meddelt at han har fået nyt job
pr. 1. marts 2017. Han skal være afdelingsleder på Krogårdsskolen i Greve. Dan har siddet i kredsstyrelsen i over 10 år og har været næstformand
de sidste 8. Han har gjort et kæmpe arbejde for medlemmerne i Greve og
i Danmarks Lærerforening, via sit arbejde i Hovedstyrelsen. Jeg og Greve
Lærerforening ønsker Dan alt mulig godt i den nye stilling.
Generalforsamling
Den 16. marts afholder vi generalforsamling i Greve Lærerforening. Det er
ikke valgår i år, men alligevel skal vi have en række valg. Det handler, som
jeg skrev i lederen, at Dan har fået nyt job, og derfor afgår som næstformand. Desuden mangler vi 1-2 suppleanter til kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen indstiller Christian Bladt Nielsen til næstformandsposten.
Christian er allerede medlem af kredsstyrelsen og har været det siden august. Han er tillidsrepræsentant på Hedelyskolen gennem de sidste 5 år.
Overskriften for vores generalforsamling i år er: ”Hvad vil vi med folkeskolen i Greve?”. Vi har inviteret nogle kommunalpolitikere til at give et bud
på deres visioner for folkeskolen. Vi håber, at I vil møde talstærkt op, vi vil
gerne sende et klart signal fra generalforsamlingen til politikerne i Greve.
Vi vil levere kvalitet til børnene, så giv os muligheden for at gøre netop
det.
Medlemsundersøgelse
I sidste uge udsendte vi den årlige medlemsundersøgelse, vi håber, at rigtig mange vil udfylde den, da det er vigtig information i forhold til at skabe bedre arbejdsvilkår for alle lærerne i Greve.
Alle medlemmer har modtaget et link i deres mailboks, hvis du ikke kan
finde det, så tjek din spammail, eller spørg din lokale TR.
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Arbejdstid – forhandlinger
Vi har startet år med, dels sammen med skoleledere og tillidsrepræsentanter, at evaluere vores lokale arbejdstid og dels forhandle sammen med
Centret for dagtilbud og skoler, på baggrund af erfaringer og input fra
evalueringerne. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men de foregår i
en rigtig god tone og et oprigtigt ønske fra begge parter om gerne at ville
nå et resultat. Rammerne for arbejdstiden er stadig de samme, forstået
på den måde, at der desværre ikke er kommet flere resurser til, så vi kan
sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstid, det arbejder Greve lærerforening fortsat på, men det blev desværre heller ikke i dette budgetår.

HUSK generalforsamling den 16. marts 2016 kl. 16.30 på Tjørnelyskolen
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