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Kære medlem  
 

Selvom alle er i gang med at planlægge et nyt skoleår, med de udfordringer det nu engang kan have, 

så er der et ”gammelt” år, der skal afsluttes, nye og gamle kollegaer, der skal siges goddag og farvel 

til og så skal vi finde vej i krisen i forbindelse med krigen i Ukraine. Vi løste og løser fortsat situati-

onen omkring Corona. Lærere er klar til at løse mange forskellige opgaver hver eneste dag og det 

gør vi fortsat. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det under ordentlige vilkår. Det arbejder vi 

på i Greve Lærerforening, hver eneste dag. Vi arbejder på mange forskellige planer, både i samar-

bejdet med forvaltningen, samtaler med politikere, tæt samarbejde med alle tillidsrepræsentanterne 

og arbejdsmiljørepræsentanterne – både på det individuelle niveau på skolerne og hen over alle sko-

lerne. Om meget kort tid udsender vi en medlemsundersøgelse, resultatet af den skal vi bruge til ar-

bejdet med at skabe ordentlige vilkår og rammer for jer, derfor er jeres svar så vigtigt. Jeg håber, at 

når undersøgelsen kommer, I så vil bruge lidt tid på at få den udfyldt. Det er til gavn for alle lærerne 

i Greve. 

På forhånd tak for det       

 

Medlemsundersøgelse – varsling 

Vi er i gang med at forberede en medlemsundersøgelse om blandt andet inklusion. Det bliver en un-

dersøgelse, der kommer med kort varsel og kort svartid. Det er virkelig vigtigt, at så mange som 

muligt får svaret. Vi skal bruge jeres svar, så vi forhåbentlig kan komme lidt på forkant med en 

presset økonomi i kommunen og dermed vise, hvor svært det vil være at spare på folkeskolen. Og 

der er jeres stemme den mest væsentlige. 

 

Ukraine 

Ingen ved hvad morgendagen bringer, det er et meget godt udtryk at bruge i forbindelse med situati-

onen i Ukraine og dermed også i Greve og på skolerne. Vi har løbende møder, hvor vi, sammen 

med BUPL, FOA, medarbejdere på vores område, forsøger at finde løsninger på, hvordan situatio-

nen kan tackles. Som det er lige nu, er der ikke kommet så mange børn til Greve. Kun 6 børn, 

hvoraf de fleste er i dagtilbudsalderen. Der er ikke ankommet flere lige nu, end at vores modtager-

klasser kan håndtere dem. Det er en lettelse at Greve kommune ikke, som mange andre kommuner 
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har gjort, har nedlagt vores 3 modtagerklasser. Det betyder, at vi har en del ekspertise i at modtage 

børn fra andre lande, og det hjælper trods alt på situationen. Kommunen er klar til at åbne flere 

modtageklasser, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 

Der er mange ideer i spil for at skaffe mere arbejdskraft. Kan vi få pensionister til at tage en tørn? 

Og kan reglerne laves om, så det rent faktisk kan lade sig gøre uden modregning i pensionen. Det 

bliver der arbejdet på i øjeblikket på den landspolitiske scene. Kan vi lave en aftale om, at dem på 

nedsat tid kan gå op i tid i en midlertidig periode? Har vi folk, der er arbejdsløse, vi kan indsætte i 

en stilling? Og så taler vi om, at det jo ikke er helt ligegyldigt, hvordan man bruger den ekstra tid 

(hvis den skaffes).  

Der er også drøftelser om, hvordan man kan få de voksne ukrainere i spil i forhold til deres børn. 

 

Derudover er der kommet en særlov om, hvilke regler der gælder i forhold til undervisning. Der er 

nogle muligheder for fravigelser af folkeskoleloven: 

• Mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog. 

• Virtuel fjernundervisning i modtagelsestilbud. 

• Mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af modtagerklasser, herunder at fritage fra un-

dervisning i enkelt fag og mulighed for at etablere tværgående modtagelsesklasser. 

Der er en række andre muligheder for fravigelser. Vi ved endnu ikke, hvad man vælger i Greve. 

Men som altid presser vi os på i møder med administrationen, så vi kan hjælpe dem med at tage de 

rigtige prioriteringer      . 

Det vi helt sikkert ved er, at vi ikke ved ret meget. Vi ved også, at vi forsøger at forberede os bedst 

muligt, uden vi helt præcist ved, hvad vi forbereder os på, hvornår vi forbereder os til det og ikke 

mindst hvor længe indsatsen skal vare. 
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