
 

 

Kredsinformation Greve Lærerforening 

 Oktober 2017 
 

Greve Lærerforening / Degnestræde 7 / 2670 Greve / 4340 4478 

www.grevelaererforening.dk / 043@dlf.org 

 
Leder 
Efteråret er altid en travl tid, i år er ingen undtagelse, og der er ekstra pres på pga. kommunalval-
get og de kommende overenskomstforhandlinger. I næste uge skal alle TR’erne til fælles regionalt 
TR møde, hvor Anders Bondo kommer og fortæller om situationen lige nu i forhold til overens-
komstforhandlingerne. Det bliver det første af flere informationsarrangementer, som DLF og se-
nere GLF og TR’erne afholder, så vi kan få så stor en viden som muligt i hele organisationen om de 
kommende forhandlinger, der bestemt ikke ser lette ud. Vi planlægger både at komme ud på alle 
skolerne, afholde et medlemsmøde med Anders i januar og i det hele taget forsøge at holde jer 
alle bedst muligt opdateret på forhandlingerne. 
 

Danmark for Velfærd 
Den 4. oktober var vi samlet ca. 4000 tillidsfolk i Odense til et fælles kick-off på en ny bevægelse 
for velfærden. Velfærden er under pres, og det er mange af os, der er ansat i den offentlige sektor 
og hver dag står med børn, unge og gamle, der ikke kan få den hjælp, de har brug for, godt klar 
over. Den 7. november er der demonstration i København. I kan se mere på Greve Lærerforenings 
Facebook side. 
 

Debatarrangement 
Den 9. november afholder Greve Lærerforening i samarbejde med en række andre organisationer 
valgdebat med de lokale kandidater til Byrådet. Temaet er fremtidens velfærd i Greve. Arrange-
mentet afholdes på Holmeagerskolen kl. 19.00-21.30. Der er ophængt invitationer på lærerværel-
serne rundt omkring. Vi håber, rigtig mange af jer vil komme og give jeres mening til kende, dels 
om velfærden i Greve, men særligt også få folkeskolen på banen i debatten. 
 

Løntjek 
Vi håber, at I fik tjekket jeres løn under vores løntjekkampagne i uge 38-39. Rundt om på skolerne 
er der fundet diverse fejl og mangler. Vi og TR’erne har bl.a. fundet fejl i anciennitetsberegninger, 
tillæg til nyuddannede og individuelle tillæg. Husk at tjekke din lønseddel jævnligt og spørg din TR, 
hvis du er i tvivl om du får den rette løn. 

 
Ekstraordinær generalforsamling 
Den 24. oktober afholdt vi ekstraordinær generalforsamling i Greve Lærerforening. Kredsstyrelsen 
bad om mandat til at sælge huset på Degnestræde. Det blev enstemmigt vedtaget af de frem-
mødte medlemmer, og derfor går vi nu i gang med processen med sælge huset og finde et andet 
sted i Greve at slå os ned.  

 
 


