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Kære medlem 
På trods af optimistiske toner fra statsministerens pressemøde i mandags, så må vi nok se i øjnene 
at nødundervisningen kommer til at fortsætte noget tid endnu. Vores dagligdag er fortsat påvirket, 
og det vil den sikkert være lang tid endnu. Vi afventer vel alle beskeden om, hvornår og hvordan 
Danmark igen skal åbne. Der er mange gisninger: er skolen først, er det så 9. klasserne så deres 
prøver kan reddes, er det indskolingen så forældrene kan komme på arbejde. Ingen ved det, og 
dem der måske ved det, holder klogeligt kortene tæt til kroppen. Jeg har kraftigt opfordret den 
kommunale ledelsen til at inddrage tillidsrepræsentanter og faglige organisationer, når genopluk-
ningen skal planlægges. 
 
Generalforsamling 
Som det nok er de fleste bekendt, har vi udskudt generalforsamlingen. Vi afholder den hurtigst 
muligt, når vi igen må forsamles. Det samme gør sig gældende for valget af tillidsrepræsentanter. 
Alle er på valg i år, men valget kan ikke afholdes, før vi igen er sammen. 
 
Periodeforhandlinger 
Forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening fortsætter også i denne tid. Der bliver 
selvfølgelig taget de forholdsregler, der er behov for. Forhandlingerne går godt, der er en god og 
optimistisk atmosfære. Det oprindelige mål var, at forhandlingerne er færdige den 27. april 2020. 
Det går de stadig efter, selvom der kan komme udsættelser pga. Coronatiden. 
 
Nødundervisning 
Det er gået op for mange forældre, hvad lærerene laver til daglig, og mange er meget imponerede 
over skolens praksis. Læreren er vital i så mange personers hverdag, og det er i den grad blevet 
synligt i denne tid. 
Der er ingen tvivl om, at I alle kan gå på en virkelig tiltrængt påskeferie med oprejst pande. Det har 
været en kæmpe indsats I alle har leveret. Det er imponerede hvordan og hvor hurtigt nødunder-
visningen er kommet på skinner og hvor dygtige I er til at få tingene til at fungere, på trods at usik-
re omstændigheder.  
Påsken bliver nok anderledes for de fleste af os. Vejret ser heldigvis ud til at vise sig fra den smuk-
keste side, så vi må nyde forårs Danmark sammen på afstand. 
 
Kredskontoret er fortsat lukket for fysisk fremmøde. Vi arbejder alle hjemmefra. Vi holder jævnligt 
møder via Skype og drøfter situationen i Greve. Vi holder også stadig møder i kommunen i fx ho-
vedmed via Skype, og er ofte i telefoniske og mailkontakt med forvaltningen. Mange ting kører 
næsten som det plejer, og så alligevel ikke. For det er, som I jo også mærker, ikke det samme kun 
at ses elektronisk. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan ses igen ude i virkeligheden. 
Indtil da, kan I altid få fat i os, enten via mail eller telefon. I kan finde alle oplysninger på vores 
hjemmeside – www.grevelaererforening.dk 
 
Rigtig god påske – nyd den og slap af velfortjent. Vi er klar igen efter påske, hvor hverdagen fortsat 
vil se anderledes ud end normalt. 
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