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Kære medlemmer 
 

Løntjek  
I november måned har vi ekstra fokus på at vores medlemmer får den rigtige løn. Du har mulighed 
for, at vi kigger på din lønseddel og ser om alt er, som det skal være. Vi tjekker, om du får den løn, 
du overenskomstmæssigt har ret til. I løbet af måneden besøger vi alle skoler og afholder løntjek 
sammen med din TR. Spørg din TR hvornår der er løntjek på din skole.  
Der har pr. 1. oktober været en overenskomstaftalt lønstigning på 1,01%. Der kommer en til januar 
på 1,6%, og endelig kommer der en pr. 1. april på 0,4. 
  

AULA 
Greve Kommune var en af de kommuner, der fornuftigt udskød opstarten af Aula. Det gjorde de 
bl.a., fordi sikkerheden om to-faktorgodkendelsen ikke var helt på plads. Det har den afledte for-
del, at flere af børnesygdommene forhåbentlig er udryddet, inden vi skal i gang med arbejdet i 
Greve. Der har været mange skriverier omkring benyttelsen af privat NemID i forbindelse med 
Aula. I Greve bliver det muligt IKKE at benytte privat NemID, hvis man ønsker det. Man skal fx be-
nytte NemID første gang man logger på. Men der bliver stillet en anden løsning til rådighed, hvis 
lærerne ønsker det. Der er en teknisk udfordring, hvis man både er forældre og ansat i kommu-
nen, det kan I får mere info om på jeres skole. Lærerne kommer på Aula den 1. december 2019, 
forældrene den 1. januar 2020. 
 

Hovedstyrelsesvalg 
Fra den 21. november til den 3. december kl. 16.00 afholdes valg til Hovedstyrelsen i Danmarks 
Lærerforening. Alle medlemmer har 18 stemmer til rådighed, som I kan fordele på de opstillede 
kandidater, som I ønsker.  
I Greve Lærerforening opfordrer vi jer først og fremmest til at stemme. Vi vil også i den kommende 
tid komme med mange påmindelser om at huske at stemme. Vi støtter og opfordrer vores med-
lemmer at stemme på Bjørn Hansen. Han har repræsenteret os godt i den forgangne periode. 
Bjørn arbejder for, at vores lokale holdninger og udfordringer kommer på bordet i hovedstyrelsen. 
Han er vores stemme så at sige. Vi holder jævnlige møder med Bjørn, hvor vi gennemgår dagsord-
ner og diskuterer, hvilken vej vi synes, Danmark Lærerforening skal gå. Det er frugtbare diskussio-
ner, og Bjørn bærer vores stemme stærkt ind i Hovedstyrelsen. Vores kredsformand, Tina Beck-
Nilsson, stiller også op som Bjørns suppleant. 
Vores opfordring fra kredsen er at sætte jeres 18 stemmer på Bjørn! 
I kan læse mere om valget her  

 
Medlemsundersøgelse 

Foreningen gennemfører i den kommende tid en stor spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 
medlemmer i fraktion 1 og 2, som er ansat i folkeskolen eller på kommunal/regional specialskole. 
Undersøgelsen omhandler medlemmernes arbejdsforhold samt ønsker til og behov fra foreningen 
og er i store træk en gentagelse af undersøgelserne, som foreningen gennemførte i 2013, 2015 og 
2017. 
Undersøgelsen er sendt ud til jer torsdag 31. oktober, og svarfristen er 13. november. 

https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/valg-til-hovedstyrelsen-2019
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Det er vigtigt, at så mange som mulig svare på undersøgelsen, så den bliver valid.  
Hvis vi får rigtig mange svar fra Greve, vil vi også kunne bruge undersøgelsen målrettet lokalt. Så 
herfra skal lyde en stor opfordring til at svare på undersøgelsen. 
 

Ny start 
I overenskomsten indgået i 2018 var der flere forskellige tiltag. Et af dem hed Ny Start. Danmarks 

Lærerforening satte en stor pulje penge af, som kredsene kunne søge til forskellige tiltag. Her i 

kredsen er vi gået i samarbejde med 4 andre kommuner om at samle alle skoleledere og tillidsre-

præsentanter til en stor konference på tværs. OK18 signalerede, at vi, kommuner og kredse, skal 

gøre noget: Tage ansvar for Folkeskolen - gøre det sammen - netværke - tale sammen - være nys-

gerrige på hinanden - lære af hinanden - skabe handling sammen. 

 

Vi har mødtes som kredsformænd og chefer – fundet ud af, at der er mange sammenfaldende pro-
blemer, udfordringer, muligheder og ønsker – kort sagt har vi stillet os selv til rådighed for kritisk 
feedback fra hinanden med henblik på at forstå og lære af hinanden. Det har vi inviteret skolele-
dere og tillidsrepræsentanter med ind i. Konferencen afholdes den 12. november på tværs af de 5 
kommuner – Ringkøbing Skjern, Århus, Gribskov, Gladsaxe og Greve. Vi håber, at det giver gro-
bund for et endnu bedre samarbejde mellem TR og Skoleleder ude på skolerne. Og vi håber, det 
kommer til at sætte en tyk streg under, at den bedste udvikling af en arbejdsplads inkluderer et 
tæt samarbejde med medarbejderne. 
 

Kommissionsrapporten 
Offentliggørelse af rapporten er lige om hjørnet. Den 16. december 2019 udkommer lærerkom-
missionen med sin rapport. Alle kredsformænd er inviteret til et møde umiddelbart efter offentlig-
gørelsen, hvor vi får en gennemgang. Dagen efter, den 17. december, er alle TR inviteret til stor-
møde i Odense. Det skulle gerne gøre os alle i stand til at bringe informationer tilbage til lærervæ-
relserne inden jul. 
Den 5. februar 2020 er der indkaldt til ekstraordinær 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. 
 

Omsorgsdage 
Du har ret til at holde 2 omsorgsdage med løn om året per barn under 7 år. Det år, hvor barnet fyl-
der 7 år, kan du bruge de 2 omsorgsdage hele året. 
Du kan kun holde omsorgsdag, hvis du er biologisk forælder, adoptivforælder eller har forældre-
myndigheden over barnet.  
De to omsorgsdage kan holdes som enkeltvise hele eller halve dage eller samlet. 
Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af året du holder dine omsorgsdage. Når 
du ved, hvornår du vil holde dem, skal du så tidligt som muligt give din leder besked. Der kan være 
enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde dem på det 
tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere. 
Læs mere om omsorgsdage: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/omsorgsdage 
 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/omsorgsdage
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Generalforsamling 
Vi har været nødt til at flytte vores generalforsamling, da kommunen har indbudt til et stort ar-
bejdsmiljøarrangement den dag, vi havde valgt. Derfor flytter vi vores generalforsamling til  
den 25. marts 2020 kl. 16.00. Husk det er valggeneralforsamling i år.  

 
Arrangementer i Fraktion 4 (pensionisterne) 
4. december kl. 15.00: Julehygge 
 
Man skal være medlem af fraktion 4 for at deltage i turene. 
 


