
 

 

Kredsinformation Greve Lærerforening 

september 2019 
 

Greve Lærerforening / Degnestræde 7 / 2670 Greve / 4340 4478 

www.grevelaererforening.dk / 043@dlf.org 

Kære medlemmer 
Der er mange bolde i luften for tiden. Det kommunale budget banker kraftigt på døren. Vi har afgi-
vet høringssvar, og forsøgt at bruge de kanaler vi har for at påvirke resultatet. Økonomien i Greve 
er presset af rigtig mange grunde, der er, i vores optik, en skævhed imellem indtægter og udgifter. 
Den håber vi, at politikerne vil rette op på. 
I næste uge er der kongres i Danmarks Lærerforening. Der er mange vigtige emner, der skal drøf-
tes, ikke mindst valget til både formand og næstformand i DLF. Indtil videre er der en kandidat til 
formandsposten, Anders Bondo Christensen. Men der er kampvalg om næstformandsposten mel-
lem den siddende næstformand Dorte Lange og hovedstyrelsesmedlem og formand for Ballerup 
Lærerforening Morten Kvist Refskov. Det er de delegerede til kongressen, der stemmer. Fra Greve 
Lærerforening er det Christian (næstformand) og jeg der er delegerede. Vi har gjort vores stilling 
op og har besluttet at stemme på Morten. Det har vi, fordi vi om kort tid skal påbegynde periode-
forhandlingerne om vores arbejdstid i forlængelse af kommisionsrapporten. Og til de forhandlin-
ger ser vi gerne, at der bliver sat en retning, der kan nå et resultat til gavn for lærerne og vores ar-
bejdstid. Den retning der hidtil har været sat, har på mange områder været god, men i vores optik 
kunne den godt trænge til nye vinkler og input, for at nå det bedst mulige resultat og det tror vi 
Morten kan bidrage til. Derudover har vi i vores organisation en række udfordringer, som vi drøf-
ter og har drøftet igennem længere tid. Der er i vores optik behov for nye øjne på den del også, og 
der er vi også overbeviste om, at Morten kan bidrage positivt til den fornyelse. Derfor går Greve 
Lærerforenings to stemmer til Morten. I kan følge afstemningen live på det link, der er sat ind un-
der punktet om kongres. 
Venlig hilsen 
Tina  
 

Fritvalgstillæg  
En del af din løn er et fritvalgstillæg, der udgør 0,83 procent af lønnen. Det særlige ved dette tillæg 
er, at det er valgfrit, om det skal udbetales som løn eller overføres til pension. Hvis du ikke gør no-
get, bliver det automatisk udbetalt som løn. Vil du gerne have det ændret, så skal der gives besked 
til skolen inden 1. oktober. Det samme gælder, hvis du tidligere har valgt at få det som pension, og 
det nu skal ændres til løn. 

 
Ansat i løbet af 2018 – manglende ferie og løntræk 

Hvis du ikke har været ansat hele kalenderåret 2018, så får du måske løntræk i efterårsferien. Gå 
ind på Lærernes a-kasses hjemmeside: Din situation – jeg skal holde ferie – dagpenge ved kollektiv 
ferie, og følg vejledningen.  
Du kan også ringe til a-kassen, de er flinke til at hjælpe. 
Du kan først få dagpenge fra den første dag, du melder dig ledig, så senest den første feriedag skal 
du melde dig ledig på www.jobnet.dk 

 
Kommunalt budget 
Det administrative forslag til Greve kommunes budget for 2020, er ude i høring og du kan læse 
Greve Lærerforenings høringssvar til det budgetoplæg her. 

http://www.jobnet.dk/
http://www.grevelaererforening.dk/media/12673465/hoeringsvar-det-administrative-budget-2020-fra-greve-laererforening.pdf
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Fredag den 27. september indleder medlemmerne af Byrådet forhandlinger om det kommende 
budget. Det er afgørende for udviklingen på Skole- og børneområdet, at Byrådet får sat en anden 
retning for udviklingen eller afviklingen. En retning, der ikke kun skærer ned, men som også inve-
sterer i området. Vi kan ikke skæres mere, uden det får alvorlige konsekvenser både for den frem-
tidige økonomi i Greve, men særligt for børnene og medarbejderne. Vi er gået sammen med BUPL, 
FOA og SL og har udsendt en pressemeddelelse om dette, som en hilsen til politikernes forhandlin-
ger denne weekend.  

 
Kongres 
Det bliver en afgørende kongres i Danmarks Lærerforening i næste uge. Kongressen foregår i Tivo-
lis Kongrescenter fra den 1. oktober – 3. oktober 2019. På kongressen skal vi drøfte formandens 
beretning, er organisationen gearet til fremtiden, vores Folkeskoleideal og så skal vi vælge for-
mand og næstformand. Hele kongressen streames live, og du kan se med på dette link 

 
Foredrag om smerter  
Lærernes Pension har i samarbejde med Nordic Health arrangeret en række foredrag rundt om-
kring i Danmarks Lærerforenings kredse. Og i Greve har vi også booket arrangementet. Foredraget 
tager udgangspunkt i moderne smerteforskning, hvor oplevede smerter altid har både en biolo-
gisk, psykologisk og en social side. Smerte er således en mere kompleks størrelse, end man tidli-
gere har antaget.  
Man behøver ikke have smerter, for at komme til foredraget. Til gengæld er der mulighed for at 
komme til workshop og evt. individuel behandling efter at have deltaget i foredraget. Du kan læse 
mere om foredraget på vores hjemmeside. TR har også fået invitationen med til ophæng på lærer-
værelset. Du skal tilmelde dig inden den 10. oktober enten til din TR eller på 043@dlf.org 
Arrangementet og de efterfølgende workshops og evt. individuel behandling, er gratis. 
 

Kommunal trivselsundersøgelse 

Kommunen måler jævnligt trivslen i Greve. Det startede ved en undersøgelse for ALLE medarbej-
dere i august 2018. Efterfølgende udtages 10 % af medarbejderne en gang om måneden i en helt 
tilfældig udvælgelse for at skabe valide data. Der er dog problemer med at få nok besvarelser, til 
at resultatet er validt. Så derfor en opfordring til, at hvis I bliver udtrukket så svar gerne på spørge-
skemaet. Man kan være heldig/uheldig af blive spurgt flere gange, eller slet ikke, det er som sagt 
tilfældig udvælgelse. 

 
Kommissionsrapporten 
Den 16. december 2019 udkommer lærerkommissionen med sin rapport. Alle kredsformænd er 
inviteret til et møde umiddelbart efter offentliggørelsen, hvor vi får en gennemgang. Der er desu-
den arrangeret et stormøde for ALLE TR’ere den 17. december 2019 i Odense, så også de får en 
gennemgang og kan bringe det tilbage på lærerværelserne inden jul. 
Den 5. februar 2020 er der indkaldt til ekstra ordinær kongres i DLF, her skal vi drøfte de forestå-
ende periodeforhandlinger, der gerne skal munde ud i en aftale om lærernes arbejdstid, der skal 
effektueres den 1. august 2020. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnqafMYc3zXPosTlB4imlIA%3Ffbclid%3DIwAR0TcxCBqsp33i-BiCTJUWHgpaFjP-OE4mUgdP2XtJEvu0IAn2PXn6B0VhY&h=AT3z0h50HCIqjtfxK4SfRc5nFUYKmzpKiZePJtIeDelkWVhtiLmk_9nRfwGrZT3uk0ckxf47PdidHZNo5Z93gIxL1FwgEqS966k_QXFklxVVZbxy65j01ykCQS7VhSzIjevqoGxWNcNfJuXBMpBKZdoBrfMekkVKXJU-mHVc1Qc259UUcZB9BZ-MTkBfS5Gf79XchmoEWdGRixT0w2sUAhcsrm5Bb6odv4ykrJCCEui8lmcl5NEVGZYsG4uOxa6H2xqeuQKRpCMOh7TDzf_7nzWhr4r0CwCfoHKl415_5YbUj8tmNY5BiQWq1zpiYE4ZvMi8XHYstL31MUhsZNgR-tNV0oO-874Rn8jY4uVqQMtb0ECR0rHq1wpM3pX0LMcIzn4wgZTIZFWKkEmOQZGEPEyusFaUyNYEMMLCVDZ9fblNpIM7KA9aQCw6Yr9AlvmGCjV4E15aHLk6slX5G64vYqyiPb6nDBnRyjHp6PenwliaA4qB9nojmURlnwHEqHMiK4N8Zbqzpnj0-bxn3GJUEU-1d2py7Wsg-uJ_Jetzm7oNAz4YzfwelnYOAI4FXWD17WDfcarAy0AA3ppcQc69DtbuBXIRPci8JjZbgsrQFh9d9lKbY4zqFuUBwBt9YBHshtGi
http://www.grevelaererforening.dk/media/12675704/foredrag-om-smerter.pdf
mailto:043@dlf.org
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Medlemsarrangementer 

November: Løntjek. Vi besøger skolerne og tjekker løn sammen med din TR. 
23. oktober kl. 16.00-17.30: Foredrag om smerter 
 

Arrangementer i Fraktion 4 (pensionisterne) 
22. oktober: Tur til Søfartsmuseet i Helsingør 
4. december kl. 15.00: Julehygge 
 
Man skal være medlem af fraktion 4 for at deltage i turene. 
 


