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Leder 
Starten af skoleåret betyder også altid, at nu går man i gang med at forhandle det kommunale 
budget for næste år – 2019. Det første der bliver fremlagt, er administrationens bud på, hvordan 
pengene skal prioriteres. Skal der spares eller hvor skal pengene bruges, hvordan skal pengene pri-
oriteres. I år er ingen undtagelse.  
 
For et par uger siden fremlagde administrationen deres bud på et budget for 2019. Det er meget 
ubehagelig læsning. Det er et budget præget af mange besparelser på stort set alle områder. Det 
er et budget, der peger på, at der på sigt er problemer med at få økonomien i kommunen til at 
hænge sammen, hvis ikke der bliver taget drastiske beslutninger nu. Det er den opgave politikerne 
har, når de i næste uge skal forhandle med hinanden om det kommende års budget i Greve. 
På skoleområdet er der i administrationens budget peget på en række besparelser. Et af dem 
handler om, at man kan lave matrikelskoler i Greve. Forstået på den måde, at man skal have 4 sko-
ler med en skoleleder hver, og så skal de øvrige 5 skoler være underlagt en af de 4 hovedskoler. 
Det mener man, at man kan spare 11,6 mio. kr. på, men man vil ikke spare på antallet af ledere, så 
umiddelbart er det svært at se, at man kan spare på andet end lærerne. Der hvor besparelsen hen-
tes er hovedsageligt ved at klasseoptimere, altså samle børnene, så der er minimum 25 i hver 
klasse, og det vil betyde noget for antallet af lærere. Det kan vi selvfølgelig ikke være enige med 
administrationen i, er en god ide. Hverken at lave matrikelskoler, det er prøvet i flere andre kom-
muner, med meget begrænset succes, eller have færre lærere til at løse opgaven. I forvejen er læ-
rerne i Greve fyldt godt op med opgaver, der skal løses. Vi har snarere brug for flere lærere, for at 
løse de opgaver vi allerede nu har rigeligt af. 
 
Greve Lærerforening har i samarbejde med Skolelederforeningen lavet et fælles høringssvar til 
budgettet, hvor vi peger på de udfordringer vi ser i administrationens budget. Vi siger lidt provoke-
rende, at hvis ikke man har råd til 9 skoler, især i forhold til at skabe ordentlige rammer for medar-
bejdere og elever, så ha’ de skoler der er råd til, og invester i dem. Men lad for alt i verden være 
med at gøre det som et matrikelskole eksperiment.  
Der er også en række andre områder der foreslås besparet, dem kan I se nærmere om på følgende 
link, hvis I ønsker det. https://www.greve.dk/media/26707/by-budgetpraesentation-160818.pdf 
 

Opgaveoversigter 
Opgaveoversigterne skal udarbejdes i dialog med medarbejderne og udleveres før normperiodens 
start, altså før 1. august 2018. Vi er i tæt dialog med TR’erne om opgaveoversigterne og modtager 
dem alle. Vi gennemgår dem, overordnet, for at se om der er udfordringer i forhold til den aftale, 
Greve Lærerforening har indgået med Greve Kommune. 
Opgaveoversigten skal indeholde din undervisningstid, din forberedelsestid, din pausetid, møder 
og til sidst skulle der gerne vise sig en pulje, som er den tid, der er til øvrige opgaver. 
 

Pauser 
Det er vigtigt at skelne imellem, hvornår eleverne holder pause/frikvarter og hvornår læreren har 
mulighed for at tilgodese sine rekreative behov, herunder spise sin frokost. 

https://www.greve.dk/media/26707/by-budgetpraesentation-160818.pdf
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Elevernes pauser fastlægges på skolen ud fra pædagogiske og indholdsmæssige overvejelser. Når 
eleverne holder pause, kan læreren godt have opgaver, der skal udføres fx tilsyn med eleverne, 
klargøring til undervisningen, småmøder mv. 
I disse tilfælde holder læreren ikke pause, mens eleverne holder pause. 
Læreren skal have mulighed for at holde pause i løbet af arbejdsdagen. Arbejdsdagens længde, 
kombineret med arbejdsmiljø og personalepolitiske overvejelser afgør, hvilket omfang af pauser, 
der er nødvendigt, for at læreren kan udføre sit arbejde kvalificeret.  
 

LM reception 
Ved udgangen af september måned, går vores mangeårige kredsstyrelsesmedlem og sagsbehand-
ler Lotte Mortensen på pension. Greve Lærerforening afholder sammen med Lottes skole, Dama-
gerskolen, afskedsreception den 28. september kl. 14.00 i kantinen på Damagerskolen. Hvis I 
gerne vil sige farvel og tak til Lotte, er I velkomne til receptionen. 
Greve Lærerforening vil i hvert fald takke Lotte for mange års hårdt og dedikeret arbejde for med-
lemmerne. 
 

Kontorets åbnings-/telefontider 
 
Mandag – torsdag fra 9.00 – 15.00 og fredag fra 9.00 – 12.00 


