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Kære medlem 
 
Efteråret er startet og efterårsferien venter lige om hjørnet. Husk at efterårsferien ikke længere tæl-

ler som ferie, den er nu en såkaldt nul-dag. Det betyder, at du har fri fra arbejde, men ikke kan få 

erstatningsferie, hvis du bliver syg. 

 

I disse tider, er der igen meget vi skal forholde os til. I Greve har man, som så mange andre ste-

der, været nødt til at se på vores energiforbrug. Kommunen har indtil videre haft ekstraudgifter i 

indeværende år på over 20 mio. på grund af stigende energipriser. Derfor har man vedtaget en 

energispareplan, der blandt andet betyder, at vi skal skrue ned for varmen til 19 grader i vores byg-

ninger. På rådhuset skruer de helt ned fra torsdag eftermiddag og sender personalet hjem om fre-

dagen, så de kan arbejde hjemmefra. Dermed kan man sænke temperaturen på rådhuset og spare 

penge fra torsdag eftermiddag til mandag morgen. Krisen påvirker os alle og vi må alle forsøge at 

yde det vi kan og igen stå sammen og hjælpe hinanden. 

 

Energikrisen kan betegnes som perioden med Corona, vi skal forsøge at udvise samfundssind og 

indrette arbejdspladserne efter forholdende. Vi kan tage varmt tøj på, sørge for korte udluftninger 

og ellers eventuelt tale med lederne om muligheden for at arbejde hjemme i det omfang arbejdet 

tillader det.  

I arbejdstilsynets vejledning om ”temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder” fremgår det, at 

temperaturen ved stille- og stillestående arbejde under normale klima- og arbejdsforhold ikke bør 

komme under 18°C. I vejledningen står der yderligere, at det er arbejdsgivers pligt at se på, om det 

er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger for medarbejdere der fryser forårsaget af tempe-

ratursænkning til fx 19°C. 

 

Det kommunale budget for 2023 

 

Budgettet for det kommende år er vedtaget. Der er blevet skåret hårdt mange steder og der er 

også skåret på skoleområdet. Pengene til det faglige løft af folkeskolen, hvor Folketinget har sat 

penge af til at kommunerne kan ansætte flere lærere, bliver brugt på andre ting fremadrettet. Det 

er ikke helt tydeligt, hvad pengene bruges til, men vi forsøger at forfølge pengene, da vi i den grad 

har brug for flere kollegaer. 

 

Flere puljer i skolerne er blevet sløjfet – herunder puljen til projektet omkring den åbne skole, eks-

trapuljen til lejrskoler og så ændrer man ledelsesstrukturen på skolerne. Den præcise udmøntning 

ligger ikke helt fast endnu.  

 

Meddelelsesbogen 

 

Fra dette skoleår er elevplanerne blevet afskaffet og man er nu i gang med at indføre meddelelses-

bogen. Det kan godt være en lidt forvirrende titel, da mange af os nok kan huske den gamle fysi-

ske meddelelsesbog. Det er ikke det samme! I Greve har man besluttet sig for at bruge et system, 

man har brugt i mange år (nok mest på dagtilbudsområdet). Systemet hedder ”Hjernen og hjertet”. 

Det er vigtigt at sige, at meddelelsesbogen som udgangspunkt kun behøver at omfatte dansk og 
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matematik. Det der skrives i bogen, skal være fremadrettet og se på potentialer og ikke være en 

status. Fra vores side i GLF, har vi gjort opmærksomme på, at systemet bør være enkelt og det 

bør ikke være omfattende, det der skal skrives. Der har aldrig været givet særskilt tid til at skrive 

elevplaner, det skal man huske. Det er en opgave oveni alle de andre, så det skal ikke være meget 

omfattende. 

 

Lønstigninger pr. 1. oktober 2022 

Lønningerne stiger pr. 1. oktober 2022. Stigningerne er den fjerde stigning i OK21-perioden, som 

løber frem til 31. marts 2024. Der er aftalt i alt 6 lønstigninger i denne overenskomstperiode. I kom-

muner ligger de største generelle lønstigninger i andet overenskomstår (2022).  

Pr. 1. oktober 2022 er der aftalt en generel lønstigning samt en udmøntning fra reguleringsordnin-

gen, som betyder, at lønsatserne stiger ca. 2,55 %. 

Næste kommunale lønregulering sker 1. april 2023 og den sidste i denne overenskomstperiode 

kommer 1. oktober 2023. 

Siderne om løn på dlf.org vil blive opdateret med de nye lønsatser, når de træder i kraft. 

Løntjek 

Igen i år tager vi ud på alle skoler og tjekker lønsedler sammen med tillidsrepræsentanten. Vi star-

ter i uge 43.  

Sidste år tjekkede vi over 150 lønsedler! Vi fandt manglende udbetalinger af løn for over 310.000 

kr.  

Husk at holde øje med, hvornår vi kommer på din skole. Så du kan få tjekket din lønseddel. 

Vi aftaler datoen med din TR. 

Kongres 

8. og 9. november har vi kongres i Danmarks Lærerforening. Inden da skal vi drøftet kongressens 

dagsorden med jer. Derfor indkalder vi til medlemsmøde den 25. oktober kl. 16.00. Vi byder på lidt 

lækkert til eftermiddagsmaven. Mødet afholdes på kredskontoret på Lykkevej 3B. 

Høvdingeboldturnering 

Husk at sætte kryds i kalenderen den 20. januar. Vi afholder den store høvdingeboldturnering, hvor 

det skal afgøres, hvilken skole der er bedst til den ædle sport. Der vil også være præmie til det 

mest fantasifulde hold. Vi har udfordret skolelederne og forvaltningen til også at stille et hold. Nu 

må vi se, om de tør møde de kampklædte lærere 😉. Turneringen sluttes af med fællesspisning og 

fredagshygge. Vi håber, at rigtig mange vil bakke op. 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen

