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Leder 
Kære medlemmer. 
På sidste generalforsamling blev det efterlyst om Greve Lærerforening ikke kunne afholde et med-
lemsweekendkursus. Vi svarede, jo det ville vi faktisk ret gerne!, og havde også talt om, at vi godt 
kunne tænke os at genoptage den tradition. 
Som sagt så gjort. Vi har reserveret Sinatur Frederiksdal den 5. og 6. april 2019 til et fælles med-
lemskursus for Greve Lærerforenings medlemmer. Så nu kommer I ind i billedet. For I skal sætte et 
stort kryds i kalenderen lige der, tage en kollega under armen og begive jer mod Frederiksdal fre-
dag eftermiddag. Vi håber selvfølgelig på kæmpe opbakning fra jer alle . 
Der er ikke uanede pladser, så når invitationen kommer ud, så skynd jer at melde jer til. Vi på 
kredskontoret, glæder os allerede. 
 

Ny ressourcetildelingsmodel til skolerne 
I øjeblikket er der en ny ressourcetildelingsmodel til skolerne i høring. Skolerne tildeles penge så 
de kan opfylde den lovgivningsmæssige forpligtelse de har, undervisning og skoletid, samt de kom-
munale regler om klassedannelse. Desuden fordeles der penge til de såkaldt lokalt prioriterede ak-
tiviteter, som fx lejrskoler, bibliotek, delehold, AKT mm. I den nye model, skulle alle skolerne gerne 
modtage den samme ressource pr. elev. 
De resterende midler til skolen, fordeles ud fra socioøkonomiske rammer. Der er to modeller i spil,  
10% eller 20% af midlerne til skolerne til fordeling ud fra de socioøkonomiske rammer. 
Der kommer desværre ikke flere penge til skolevæsnet. Tanken er, at fordele pengene anderledes, 
så det tilgodeser skoler med mange børn med en såkaldt svag socioøkonomisk baggrund, end de 
skoler med en stærkere socioøkonomiske baggrund.  
Det vil selvfølgelig ramme nogen skoler hårdere end andre, og nogen skoler vil få glæde af ændrin-
gen, hvis den vedtages politisk. 
I Greve Lærerforening har vi den holdning, at hvis kommunen vælger af have små skoler, som rela-
tivt set er dyrere at drive, så må man også sætte pengene af til det. Vi mener desuden, at det er 
rigtigt at tænke socioøkonomiske faktorer ind i en ressourcetildelingsodel, da al forskning peger 
på, at det alt andet lige kræver større investeringer i barnet, hvis barnet kommer fra en socioøko-
nomisk svag baggrund og skal have samme muligheder i livet på den lange bane. En investering i 
barndommen, er essentiel for barnets muligheder i voksenlivet. 
Vi nødt til at påpege, at der fortsat er mangel på ressourcer i Greve Kommunes skolevæsen. Der er 
netop behov for at investere i børns uddannelse, og ikke mindst i børnene. Det giver simpelthen 
mening for fremtiden. 
 

Løntjekkampagne 
Du kan til en hver tid få tjekket din lønseddel af din TR eller af kredsen. I uge 46-47 har vi gjort en 
ekstra indsats i forbindelse med den nationale løntjekkampagne. Kredsen har indtil videre været 
på besøg på 5 skoler og Tr’erne har også været i gang. Vi har fundet en række fejl, der kan opdeles 
i tre kategorier: 
 

1. Fejl i lønudbetalingssystemet 

 F.eks. fejl i de pensionsgivende tillæg. Som regel skal alle tillæg være pensionsgi-

vende.  
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2. Fejl på baggrund af misfortolkning af lønaftaler og overenskomst  

 Forkert beskatning af refusion for befordring. Ved kilometergodtgørelse skal godt-

gørelsen være skattefri. 

 Manglende udbetaling af lokalt forhandlede tillæg til f.eks. skolebestyrelse og ud-

viklingsgruppe.  

 Forkert udbetaling af ulempetillæg og forkert tolkning af, hvornår det skal udbeta-

les.  

 Forkert tolkning af ret til erstatningsferie. 

 Forkert tolkning af udbetaling af merarbejde.  

 
3. Fejl pga. manglende prioritering af rettidig lønudbetaling.  

 Her er der en skole, der slet ikke har udbetalt det forhøjede undervisningstillæg og 

flere skoler, har ikke udregnet det korrekt. 

 
Endelig har vi fundet to lærere, der har fået for meget i løn. Der sker mistolkninger og fejl, så husk 
at tjekke jeres lønseddel jævnligt.  

 
Arbejdsmiljøkonference 
Vores årlige arbejdsmiljøkonference løber af stablen den 6. februar 2019. Invitationen kommer ud 
på mandag kl. 9.00. Vi har et meget spændende program. Overskriften bliver ”En ny start på et 
godt arbejdsmiljø”. 
 

Fraktion 4 – pensionisterne 
Det nye aktivitetsprogram er udkommet. Det er sendt hjem til alle fraktion 4 medlemmerne og i 
næste uge kan alle se det på Greve Lærerforenings hjemmeside. 
 

Generalforsamling 
Vores årlige generalforsamling afholdes onsdag den 13. marts 2019 kl. 16.30. Sæt kryds i kalende-
ren. 
 

Datoer til huskesedlen 
5.december 2018 julehygge med fraktion 4 (pensionisterne) 
6. februar 2019 Arbejdsmiljøkonference i Kuben I Holbæk 
13. marts 2019 Generalforsamling i Greve Lærerforening 
5.-6. april 2019 Medlemsweekend på Frederiksdal  


