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Leder
Til næste år er der overenskomstforhandlinger, men forarbejdet er allerede godt i gang.
Medlemsdebatten er skudt i gang og rundt om på alle lærerværelserne hænger der plakater med
de foreløbige krav. Det er nu du kan få indflydelse. Giv din mening til kende på plakaterne, hvis du
har andre krav, skriv dem på. Det er vigtigt at vi kommer med tilbagemeldinger til Hovedstyrelsen i
DLF, om det er de rigtige krav, om de skal uddybes eller gå i en lidt anden retning. Seneste den 16.
maj skal du have givet dine kommentarer, så vi i kredsen, kan få sendt jeres tilbagemeldinger ind
til Hovedstyrelsen.

Arbejdstid
Greve Lærerforening og Greve kommune har indgået en ny aftale om arbejdstid. Den ligner i store
træk den gamle, men der er en række justeringer i forhold til udfordringer vi har mødt de sidste to
år. Der er forbedringer for nyuddannede i forhold til at de maksimalt kan undervise 25 lektioner de
første 2 år. En forbedret opgaveoversigt. Flere steder hvor TR skal inddrages i forhold til
tilrettelæggelse af arbejdet på skolen. Selvom vi godt ved, at der stadig er mange udfordringer på
skolerne pga. manglende resurser, så er vi alligevel glade for, at aftale fælles spilleregler for
arbejdstiden. Vi arbejder fortsat konstant på, at få flere resurser til folkeskolen, men det er i sidste
ende politikernes prioritering, der sætter grænserne.
Den 2. maj holder CfDS og GLF et fælles præsentationsmøde for skolelederne og TR, så vi sammen
kan præsentere vores nye aftale.

Kommunalvalg 2017
Den 17. maj 2017 har vi inviteret de politiske partier til debat om fremtidens folkeskole i Greve. Vi
har inviteret forældre, skoleledere og selvfølgelig alle vores medlemmer. Vi håber rigtig mange vil
dukke op, og stille spørgsmål til politikernes visioner for folkeskolen og ikke mindst finansieringen
af visionerne.

Gratis kompetenceløft for lærere i naturfag og historie i skoleåret 20172018
Danmarks Lærerforening har i samarbejde med A.P. Møller fonden skabt mulighed for af afholde
kurser i naturfag og historie. Helt specifikt otte naturfagskurser á 3 dage og fem historiekurser á 2
dage. Tilmeldingen åbnede den 6. april og er både annonceret i Folkeskolen og via jeres TR. Man
kan melde sig til på www.dlf.org

Gratis bogserie
Danmarks Lærerforening tilbyder sine medlemmer en række gratis e-bøger eller lydbøger under
overskriften Pædagogisk Rækkevidde. Serien omfatter i alt 12 bøger, som udkommer over de
næste 2 år. Indtil nu er der adgang til 2 bøger. Du kan få adgang til bøgerne via ”Min side” på
www.dlf.org
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Sammenlægning af skoler
Tjørnelyskolen nærmer sig lukning og sammenlægning med Krogårdsskolen og Hedelyskolen. Der
har i foråret været afholdt en række pædagogiske aktiviteter. Personalet har været til foredrag
med en erhvervspsykolog om at være i fusion og har haft personalefester. En del elever fra
Krogård og Hedely har været på Tjørnely og alle elever fra Tjørnely har været på besøg på deres
kommende skoler. De pædagogiske aktiviteter fortsætter frem mod sommerferien.

Budget 2018
I år arbejder vi i MED systemet med en ny procedure i forbindelse med det kommunale budget. De
forskellige centre er i gang med af finde de såkaldte prioriteringsrum til politikernes forhandlinger
om budgettet for 2018. Vi har i Område MED mulighed for lidt mere detaljeret og langt tidligere
end vi plejer, at give vores mening til kende i forhold til de forskellige prioriteringsforslag og
konsekvenserne af dem. Det betyder, at når forslagene sendes fra administrationen til politikerne,
står medarbejdernes kommentarer der allerede.

Aldersreduktion med lønnedgang og fuld pension
Forhåbentlig er I orienteret om dette, men for god ordens skyld kommer her en kort info:
Lærere og børnehaveklasseledere, der er født fra og med 1. august 1956 og til og med 31. juli 1963
har - når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende
lønnedgang, men med fuld pensionsret. For den enkelte gælder reglen fra 1. august i det skoleår,
hvor den pågældende fylder 60 år.

Politisk debatarrangement 17.05.17
Fælles møde TR og skoleledere 02.05.17
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