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Leder 
Sidste år, lige inden sommerferien, indgik Greve Lærerforening og Greve kommune en aftale om arbejdstid. 
Det gjorde, at vi sikrede, at forberedelsestiden blev hegnet ind. Der blev ikke tilført flere midler til skolerne, 
og det gør, at der må prioriteres benhårdt i alle øvrige opgaver. Jeg tror ikke, at nogen synes, det er sjovt 
f.eks. at måtte droppe lejrskoler, forskellige traditioner med koncerter, teater, featureuger osv. eller at 
skære på skolehjem-samarbejdet. Det er ofte ting, der ligger vore lærerhjerte nær, og vel egentlig også 
noget af det folkeskolereformen lægger op til at arbejde med. 
Kommunerne er pressede på økonomien. Regeringen har ønsket et omprioriteringsbidrag, hvor penge fra 
kommunerne skal føres tilbage til staten, og i 2017 fordeles på en endnu ukendt måde og omfang til kom-
munerne. Alt tyder på, at penge bliver sendt tilbage, men øremærket. Forhandlingerne mellem KL og rege-
ringen er i gang netop nu. 
Forhandlingerne mellem KL og regeringen har betydning for, hvor meget vi skal spare i Greve og dermed 
også muligheden for at få flere penge tilført folkeskolen. 

 

Tjørnelyskolen 
I forbindelse med lukningen af Tjørnelyskolen er der kommunalt nedsat en række udvalg. I de udvalg drøf-
tes medarbejdervilkår, selve sammenlægningen og overgangen til Krogårdsskolen og Hedelyskolen. Der er 
pædagogiske udvalg og bygningsudvalg.  
Der er også udvalg, der tager sig af Tjørnely-klassernes flytning til Arena skolen. 
Flere af udvalgene sender anbefalinger og forslag til Børne- og ungeudvalget, der i den sidste ende tager de 
endelige beslutninger. 
Greve Lærerforening udsender med jævne mellemrum et nyhedsbrev til lærerne på Tjørnelyskolen, hvis 
andre er interesserede, kan det læses på vores hjemmeside. 
 

Forhandlinger 
Sidste år fik vi understreget over for politikerne i Greve, at lærerne i Greve er bagud på løn i forhold til dem, 
vi sammenligner os med. Det anerkendte Byrådet i Greve og afsatte 2,3 mio. til at løfte lærernes løn. Den 
løn er nu forhandlet på plads. Vi er enige med Greve kommune om, at vi forhøjer Grevetillægget fra 4.000 
kr. til ca. 7500 kr. i 00 kr. Det sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2016. Udbetalingen er til alle 
ansatte på LC’s overenskomst. 
 
Vi er desuden i gang med de ordinære lønforhandlinger, og I vil naturligvis få mere information, når der 
foreligger et resultat. 
 

Medlemsarrangement i august 
Den 23. august skal I sætte kryds i kalenderen. Vi afholder et fyraftensarrangement, hvor vi har inviteret 
Mette Frederiksen (ikke at forveksle med formanden for Socialdemokraterne). Mette har en stor viden 
om læringsmålsstyret undervisning og læringsplatforme. Der kommer en invitation ud senere, inden som-
merferien. 
Den 11. oktober afholder vi debatarrangement. Her har vi inviteret www.verdensbedstedanskeskole.dk til 
at komme med et oplæg til diskussion om folkeskolen i Greve. Desuden inviterer vi politikere, skolebesty-
relser, forvaltning, skoleledere. Så sæt også kryds der. 


