Kredsinformation Greve Lærerforening
marts 2017

Leder
Foråret er kommet, i hvert fald i kalenderen, det fører til forandringer og nyheder, det gælder også
i Greve Lærerforening. Den 28. februar havde nu tidligere næstformand, Dan Løwe, sidste dag på
kredskontoret. Han har fået nyt job, han er blevet ansat på Kroggårdsskolen som faglig leder. Dan
har gennem 11 år gjort en stor indsats for lærerne i Greve, det skal han have tak for. Det betyder,
at vi skal have valg til næstformand på generalforsamlingen den 16. marts 2017. Jeg håber, at
rigtig mange dukker op.

Generalforsamling
Hvad skal vi med folkeskolen i Greve, er temaet for årets generalforsamling. Derfor har vi inviteret
to lokale politikere til at give deres bud og deres visioner for folkeskolen i Greve.
Der ud over har vi valg til næstformandsposten. Christian Bladt Nielsen stiller op, og kredsstyrelsen
bakker op om hans kandidatur. Indtil videre er der ikke andre kandidater. Desuden skal vi have
valgt suppleanter til kredsstyrelsen.

Medlemsundersøgelse
For tredje år i træk har vi sendt en medlemsundersøgelse omkring jeres arbejdstid og arbejdsvilkår
ud til jer. I år var der en svarprocent på 58, hvilket var mere end sidste år. Tak for indsatsen. Jeres
svar hjælper os i det videre arbejde med at synliggøre overfor politikere og
forvaltning/skoleledelsen, hvor der er plads til forbedringer. Vi bruger undersøgelsen i
genforhandlingen af vores fælles forståelse om arbejdstiden og den øvrige indsats for at forbedre
jeres arbejdsvilkår.
I kan se alle svar inde på grevelaererforening.dk

Fælles tidsplan for evt. forflyttelser
Tidsplanen for evt. forflyttelser er sendt ud til skolerne.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke må ansættes lærere/børnehaveklasseledere, før
alle evt. overtallige er blevet placeret.
Det er først når beskæftigelsessituationen til kommende skoleår er helt afklaret, at skolernes fagog opgavefordelinger kan afsluttes/holdes.
Forløbet
Den 20. marts melder skolerne antal stillinger til Center for Dagtilbud og Skoler. Skoleleder og TR
er i løbende dialog i hele forløbet. I perioden 21. – 24. marts holdes MED-møder på skolerne om
bl.a. antal over-/undertallige. Samtidig udfærdiger skolerne, der mangler ansatte, internt
stillingsopslag, så lærere, der ønsker at deltage i en frivillighedsrunde, har en mulighed for at se,
om deres kompetencer passer.
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Der gives fri i perioden 3. – 7. april for de lærere, der ønsker frivillig forflyttelse.
Viser det sig, at forflyttelserne ikke kan klares ved frivillighed, bliver der tale om
tvangsforflyttelser.
Alle forflyttelser skal være færdige den 25. april.
NB: I skrivende stund, i dag er det 7. marts, har vi endnu ikke fået resurseudmeldingen fra Center
for Dagtilbud og skoler. Ifølge tidsplanen skulle den have foreligget 1. marts.

Politisk debatarrangement 17.05.17 – sæt kryds i kalenderen.
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