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Julehilsen fra formanden  
Julen nærmer sig hastigt og det gør juleferien heldigvis også. Det er ofte tid til at gøre status, når vi nærmer 
os årets sidste dag derfor også i denne kredsinformation. Det har været et hektisk år i Greve Lærerforening. 
Vi har haft en stor udskiftning i besætningen på kontoret, det giver selvfølgelig altid udfordringer, men også 
muligheder for at blive udfordret og tænke nyt. 
For kort tid siden har Greve Kommune ansat en ny direktør, som blandt andet skal have ansvaret for skole-
området. Han hedder Henrik Harder og kommer fra en lignende stilling i Ringsted kommune. Han starter 
den 1. februar 2018. 
Efteråret var præget af kommunalvalget, hvor vi afholdt et valgmøde i samarbejde med en række andre or-
ganisationer i Greve. Det samarbejde vil vi arbejde videre med fremover, for sammenhold og fællesskab gør 
os alle stærkere. 
OK 18 har også fyldt en del i efteråret og kommer til at fylde meget i den kommende tid. Vi, lærerne, har 
fået et kæmpe rygstød fra vores partnere i fagbevægelsen. De har samlet nægtet at starte med deres for-
handlinger, før lærerne får frie og reelle forhandlinger om arbejdstid. Det giver optimisme i forhold til at få 
en aftale om arbejdstid. I løbet af de kommende måneder, vil vi få overblik over forløbet og måske også re-
sultatet. Vi vil løbende holde jer orienteret både via faglige klubmøder, TR, kredsinformation, hjemmeside 
og FB.  
 
OK 18 er først til næste år, for nu vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Tina Beck-Nilsson 
 

Generalforsamling  
Datoen for generalforsamlingen bliver den 15. marts 2018, det er en valggeneralforsamling. Udover valget, 
vil vi gerne debattere kredsens lønpolitik og rammerne for arbejdstid i Greve. Der kommer mere informati-
on senere. 
 

Årsmøde for medlemmer af fraktion 4 
24. januar afholdes årsmøde for fraktion 4. 
 

Sæt kryds i kalenderen den 25. januar 2018 kl. 17.00 
I samarbejde med Køge/Stevns og Solrød Lærerforening har vi inviteret Anders Bondo Christensen til et 
medlemsmøde. Det afholdes på Uglegårdsskolen i Solrød. Der vil være et lille traktement fra kl. 17.00 inden 
Anders begynder kl. 17.30. Vi håber rigtig mange af jer, vil dukke op og høre om overenskomstforhandlin-
gerne fra hestens egen mule. 
 

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


