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Kære medlem 
 
Det har været et begivenhedsfyldt efterår/vinter, både lokalt i Greve og på landsplan. Vi har sæn-

ket temperaturer på alle arbejdspladser, økonomien er mere end stram, vi har været udpeget, som 

den kommune, der ansætter flest uden en læreruddannelse, der har været valg til Folketinget og vi 

har fået en ny regering. Heldigvis ser vi frem mod en juleferie, og selvom der snart ikke er mere 

hvidt tilbage udenfor, så har vi da fået lov at se lidt sne og mærke lidt frost. Håbet er vist stadig, at 

julen kan blive hvid i år. 

 

Juleferien er delvis ferie 

 

Hvis du bliver syg i juleferien, så skal du være opmærksom på, at den 27. og 28. december er fe-

riedage. Hvis du melder dig syg inden den 27. december, har du ret til erstatningsferie. Hvis du bli-

ver syg den 27. eller 28. december, skal du melde dig syg som du plejer og du har måske ret til er-

statningsferie. Du kan læse mere på vores hjemmeside her. 

 

Og lige en lille opmærksomhed på den kommende sommerferie. Den er længere end den plejer, 

ikke selve lærernes ferien, den er stadig 3 uger, men elevernes ferie, den vil nogle steder være 7 

uger. Hvor lang afhænger af skolebestyrelsens beslutning om, hvornår skoleåret starter. Ifølge fol-

keskoleloven skal et skoleår vare 200 skoledage og lærerne kan ifølge vores lokale aftale arbejde 

210 dage. Og når skoleåret flytter sig lidt, smitter det af på lærernes nuldage i forbindelse med 

sommerferien. Hvis I er i tvivl, kan I spørge jeres TR eller jeres leder, hvordan nul-dagene fordeler 

sig til sommer. 

 

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. 

 

Det kommunale budget for 2023 

 

I sidste kredsinformation omtalte jeg, at budgettet for 2023 var vedtaget. Det er det stadig, men lige 

nu kigger vi ind i alvorlige økonomiske udfordringer allerede før budgetperioden er startet. Som 

mange af jer nok allerede har oplevet, så er der bremset kraftigt op i økonomien de seneste måne-

der og i december en total opbremsning. I øjeblikket er område-MED og hoved-MED i gang med 

en proces, om vi overhovedet kan se områder, vi kan skære væk, nedprioritere eller på anden 

måde ændre. Det ser virkelig svært ud, og vi har som medarbejderrepræsentanter længe sagt til 

politikerne, at skal der spares yderligere, er de nødt til helt at fjerne områder, da vi ikke kan løbe 

stærkere og bare dække ind i vores normale arbejde. Det giver stress, stor personale omsætning 
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og stor mangel på ansøgere til ledige stillinger. Ingen synes vel egentlig vi kan undvære noget, 

som det ser ud nu – tværtimod vi mangler kollegaer til at løfte på nærmest alle områder. 

Hvis alternativet er salamimetoden, hvor vi skærer lidt hist og her, så foretrækker vi til hver en tid at 

politikerne tager skridtet fuldt ud, og står ved det det er, nemlig serviceforringelser, og i øvrigt 

melde det klart ud til borgerne. 

Vi vil løbende orientere om de beslutninger, der tages, og hvilke konsekvenser det har for vores 

områder i lærerforeningen. 

 

Løntjek 

Det årlige løntjek er løbet af stablen og som du kan se i opslaget fra vores FB-side, så fandt vi fejl i 

en del lønsedler. Vi indberetter fejlene til lederne og til HR, så de kan blive rettet op i fremtiden. Du 

kan altid for tjekket din lønseddel hos din TR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsfordele ved at være medlem af Danmarks Lærerforening 

Som medlem af DLF har du en række medlemsfordele, som vi lister op herunder. 

• Mulighed for medlemslån på op til 200.000 kr. til en fordelagtig rente. Man skal ikke oplyse 
om formålet med lånet, der blot kræver en almindelig kreditvurdering. 

• Mulighed for midlertidig kontingentnedsættelse eller -fritagelse, hvis man f.eks. er på bar-
sel, er i fleksjob eller er ledig. Man kan desuden blive helt fritaget for kontingent, hvis man 
har orlov uden løn, har mistet retten til dagpenge eller står i en ekstraordinær situation som 
alvorlig sygdom eller tvangsauktion. 

• Mulighed for støtte via Understøttelseskassen til medlemmer i en ekstraordinær vanskelig 
situation. Det kan f.eks. være generel økonomisk støtte, støtte til psykologsamtaler eller til 
rekreationsophold på foreningens kursuscentre. 

• Særlige medlemsfordele hos Lån og Spar Bank – f.eks. 4% i rente (fra 7. november 2022) 
på de første 50.000 kr. på lønkontoen og særlig lav rente på billån. Lån & Spar tilbyder 
også medlemmer muligheden for gennemgang af og rådgivning i forhold til husstandens 
økonomi. 

• Frivillig gruppelivsforsikring med højere dækning end den almindelige gruppelivsforsikring, 
som man automatisk har via sin ansættelse. Hvis der sker dødsfald i familien, er det en 
ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde den samme levestandard. 

https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laanemuligheder/medlemslaan
https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/nedsaettelse-af-kontingent
https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/fritagelse-for-kontingentbetaling
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/understoettelseskassen
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laan-spar-bank
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Se alle medlemsfordele på DLF’s hjemmeside: dlf.org/medlem/medlemsfordele. 

Generalforsamling 

Den 21. marts afholder vi i Greve Lærerforening vores årlige generalforsamling. Vi starter kl. 16.00 

– stedet og mere information kommer senere. 

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 denne ædle sport. Der vil 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 fre-

dagshygge. Vi håber, at rigtig mange vil bakke op. Lige efter nytår udsender vi regler for holddan-

nelse, spillet og så videre. Vi glæder os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så udestår kun af ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Hvis I har brug for AKUT hjælp, 

kan I som sædvanlig få fat i os, ved at skrive en mail på 043@dlf.org og så svarer vi hurtigst muligt 

tilbage. 

Julehilsner fra kredskontoret 
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