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Kære medlem  
Fra kredskontoret sender vi alle gode tanker ud til alle jer i fronten, og ønsker jer en glædelig og forhåbent-
lig afslappet juleferie. 
Vi er dybt imponerede over den fantastiske indsats i lægger for dagen. Den enorme fleksibilitet I leverer, 
når skemaer skal ændres, materiale skal kreeres og arbejdssteder skiftes, er med til at få det hele til at 
hænge sammen i corona-skolen og alt det udenom. Vi ved, at mange af jer knokler for at få arbejdsdagen 
og pasning af egne hjemsendte børn, til at gå op i højere enhed – kæmpe respekt herfra til jer alle. 
En særlig tanke sender vi til alle kollegaerne på specialområderne og alle dem, som fysisk er der for de ele-
ver, som har ekstra brug for støtte og omsorg – jeres indsats er uvurderlig for eleverne. 
 

Corona 
Dette afsnit er skrevet om mange gange nu, for der kommer nyt hver dag. Nu er det endt med at være kort. 
Til gengæld skriver vi ud lige efter nytår med de nyeste tiltag, der gælder til den tid. 
 
Ind til da kan vi sige, at Danmarks Lærerforening centralt, holder tæt kontakt med myndighederne og forsø-
ger at påvirke beslutningsprocessen bedst muligt med de tilbagemeldinger vi kommer med fra kredsene og 
dermed direkte fra jer via jeres tillidsrepræsentanter. 
I Greve har vi tæt kontakt med forvaltningen. Vi bliver løbende orienteret og melder løbende tilbage til for-
valtningen. Jeres tillidsrepræsentanter giver os god viden om tilstanden på skolerne, som vi går videre med. 
Desværre kan vi ikke løse alting, især fordi retningslinjer, anbefalinger mm. den seneste periode, har været 
lidt for løse (efter vores mening). Det har Danmarks Lærerforening flere gange påpeget overfor ministeriet. 
Jeg skriver dette for at sige, at vi gør, hvad vi kan for at påvirke situationen og vilkårene på arbejdsplad-
serne. 
 
Til jeres orientering er der indgået en ny 3 partsaftale, der er skitseret nedenunder. 
 
Ny 3 partsaftale: 

• Arbejdsgiver får igen sygedagpengerefusion fra 1. sygedag.  

• Hvis ens barn er hjemsendt pga. corona har forældrene mulighed for, efter brug af barns 1. og 2. 
sygedag, for at få dagpenge så man kan passe sit barn under en hjemsendelse. 

 
Det er vigtigt at huske fortsat at indberette corona som en arbejdsskade, hvis man er blevet syg af corona 
på sit arbejde, eller har mistanke om at man er smittet på sit arbejde. Vi har oplevet medlemmer med 
svære følgevirkninger af sygdommen, der kan påvirke ens arbejdsevne i en periode (vi kender jo endnu ikke 
langtidsvirkningerne). 
 

Ferie i december 
I skal huske, at vi har 2 feriedage mellem jul og nytår, så hvis du skulle blive syg i den forbindelse, så skal du 
huske at melde dig syg til din leder som du plejer. Vi har i alt 5 karensdage i et ferieår. Det betyder, at du 
selv maksimalt kan risikere at betale 5 feriedage samlet set. Hvis du er i tvivl og hvis du bliver syg i din ferie, 
så kontakt din tillidsrepræsentant. De kan hjælpe dig. 
Er du syg før ferien starter, har du ret til erstatningsferie. 
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Ekstra feriedag i dette ferieår 
HUSK! HUSK! 
 
I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, samtidighedsferie pr. 1. september 2020, har lærerne i 
Greve fået en aftale om, at en lille rest på 0.64 dag, kan afholdes som en feriedag, hvis dagen forberedes. 
Dagen skal holdes i dette kalenderår, 2022, ellers bliver den udbetalt som 0,64 dag når året slutter 31. de-
cember 2021. Så har du ikke afholdt den, så husk at tjekke din lønseddel fra januar 22, hvor du gerne skulle 
få den udbetalt. 
 

Sygesamtaler/tjenstlige samtaler mm 
På grund af GDPR-reglerne kan TR ikke længere få navnet at vide på den kollega, der er indkaldt til samtale. 
I den indkaldelse I får, står der at TR er orienteret om, at der finder en samtale sted. Det betyder, at TR ved 
der er en samtale, men ikke med hvem. Derfor er det vigtigt, at I kontakter jeres TR, hvis I bliver indkaldt til 
samtale – især hvis I gerne vil have en bisidder med. Vi opfordrer altid til at tage en bisidder med til samta-
ler, der kan få ansættelsesretslige konsekvenser. 
 

A20 – kommunal redegørelse, skoleplan mm. 
I forbindelse med vores overenskomst A20, skal kommunen udarbejde en kommunal redegørelse, hvor der 
blandt andet står forventet gennemsnitligt undervisningstimetal og beskrivelse af hvad der er indeholdt i 
undervisningstimetallet. 
Derudover skal der stå noget om de kommunale beslutninger, der har konsekvenser for prioriteringen af 
lærernes arbejdstid. 
Den plan skal udarbejdes i denne tid, derefter skal skolerne i gang med skoleplanen. 
 
I skoleplanen skal der stå noget om ledelsens prioriteringer samt overordnet beskrivelse af de prioriterede 
indsatser og opgave. Klasselæreropgaven samt hvad der forstås ved individuel forberedelse. Desuden skal 
der stå, hvor mange lærere, der skal til den opgave. 
Det er vigtigt, at der er transparens i planlægningen og opgavefordelingen. Skoleplanen skal på et lærer-
møde, hvor I har mulighed for at diskutere indholdet og spørge ind til begrundelserne og prioriteringerne. 
Det er vigtigt, at dette møde ikke ”kun” er noget der drøftes i MED eller i udviklingsgruppen, men faktisk 
spredes ud til hele lærerforsamlingen.  
 

Løntjek – resultat 
Vi har igennem de sidste måneder været på løntjekbesøg på skolerne. I samarbejde med jeres til-
lidsrepræsentanter har vi tjekket næsten 150 medlemmers lønsedler.  
Vi har igen i år fundet en række fejl i lønudbetalingerne. Lige fra små fejl på under 100 kr. om må-
neden op til et medlem der skal have kr. 25.000 udbetalt før skat.  
I år har vi især fundet fejl i udbetalingen af lokalt aftalte tillæg og udbetaling af undervisningstil-
læg. 
Selv en lille fejl kan betyde væsentlige beløb i længden, så det er vigtigt at tjekke lønsedlen jævn-
ligt og benytte sig af, at TR og Kreds har kompetencen til at gennemskue, hvis der er fejl.  
 
I alt har vi fundet manglende lønudbetalinger for over kr. 310.000 kr.  
 
Hvis du stadig ikke har fået tjekket din lønseddel, så gå til din TR og få det gjort – det kan godt be-
tale sig. 
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I kan få fat i os i juleferien, hvis I har akut brug for hjælp. 
 
Skriv en mail til 043@dlf.org hvor I kort skriver, hvad sagen drejer sig om og et telefonnummer 
vi kan få fat i jer på, og vi vender hurtigt tilbage. Vores telefoner er åbne i sædvanlig åbningstid 
frem til og med onsdag den 22. december 2021. 
 
God jul og godt nytår ønskes i af hele kredsstyrelsen. 
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