
 

 

Kredsinformation Greve Lærerforening 

 Nr. 022023 
 

Greve Lærerforening / Lykkevej 3 B / 2670 Greve / 4340 4478 

www.grevelaererforening.dk / 043@dlf.org 

 

Kære medlem  
Inden ferien for alvor indfinder sig, så kan vi lige nå at sende lidt info ud fra kredsen. Husk at vi holder gene-

ralforsamling den 21. marts kl. 16.00. Vi får, udover den almindelige dagsorden, besøg af Morten Refskov. 

Han er formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening. Morten kommer for at give et oplæg 

om de tanker man i øjeblikket gør sig i forhold til at opstille overenskomstkrav til forhandlingerne i 2024. 

Skal vi have en kompetenceudviklingsfond, skal vi have mere i løn, skal vi have mere fri osv. Der er mange 

overvejelser om retningen for kravene, især som verden ser ud lige nu. I skal som medlemmer være med til 

at opstille disse krav. Så I har en rigtig god mulighed for, på generalforsamlingen, at få sendt gode ideer af-

sted til en af forhandlerne. 

Skoleårets planlægning er godt i gang. Der skal udarbejdes skoleplan og alle skal inddrages i den proces. Det 

er noget vi ofte arbejder med sammen med tillidsrepræsentanterne, så lærernes stemme kommer tydeligt 

igennem, når skoleåret skal planlægges og retningen for skolens udvikling skal udstikkes.  

Kvalitetsrapporterne er afskaffet og erstattet af skoleudviklingssamtaler. Som udgangspunkt foregår udvik-

lingssamtalerne mellem skolelederen og centerchefen. Greve Lærerforening har gentagne gange påpeget 

vigtigheden af at have inddraget lærerne i den proces, så det er en åben samtale med tydelig medarbejder-

indflydelse i den proces. For udvikling af en arbejdsplads foregår ikke kun på lederens kontor, men i samar-

bejdet på hele arbejdspladsen.   

Ferie 

Greve kommunes skoler holder kollektiv ferielukket i uge 8. Langt de fleste af jer, har opsparet ret 

til betaling under ferien. 

Nogle af jer har ikke sparet nok ferie op – typisk hvis I er blevet ansat fra medio oktober 2022 eller 

senere. 

Hvis det er tilfældet, kan I tjekke følgende: 

1. har i sparet ferie op fra tidligere arbejdsgiver – tjek borger.dk feriepenge info 

2. har ret til feriedagpenge – hvis I er medlem af A-kassen 

3. har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen 

4. har ret til udbetaling af manglende optjente feriedage, når de efterfølgende optjenes 

5. kan træffe aftale med arbejdsgiver om forskudsferie med efterfølgende modregning i op-

tjening af betalt ferie. 

Du er velkommen til at kontakte os i Greve Lærerforening eller din A-kasse. Hvis du har ret til ydel-

ser fra din A-kasse, er det vigtigt du kontakter dem inden den 20. februar. Læs mere på  

Kollektiv ferie (laka.dk) 

Hvis du bliver syg inden ferien begynder, skal du melde dig syg INDEN normal arbejdstids begyn-

delse mandag morgen. Hvis du bliver syg, kan du have ret til erstatningsferie eller udbetaling af din 

ferie. Hvis du vil vide mere om erstatningsferie, kan du læse mere på vores hjemmeside her. 

https://laka.dk/i-job/kollektiv-ferie/
https://www.grevelaererforening.dk/media/15850250/sygdom-i-ferien.pdf
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Hvis du bliver rask i din ferie, skal du raskmelde dig som normalt, og afholde den resterende del af 

din ferie. 

 
Fraktion 4 – pensionisterne 

Vi har en meget aktiv pensionistforening i Greve Lærerforening. Der bliver arrangeret ture rundt i 

landet for at opleve alt fra snapseruten til Københavns museum og meget mere. Hvis du er inte-

resseret, nærmer dig pensionsalderen og godt kunne tænke dig at være med i fællesskabet, kan 

du se mere om programmet på vores hjemmeside her. 

 

En bustur på snapseruten med overnatning på Sallingsund færgekro. Tilmelding til Vibeke vi-
beke.lyngen@gmail.com   mellem 20. februar – 28. februar 2023 
 
Besøg på Københavns museum den 21. marts 2023 - Tilmelding på mail: 043F4@dlf.org  mellem 1. 

– 6. marts 

 

Økonomi 

Som mange af jer nok allerede har hørt flere gange, så er kommunens økonomi meget presset. Al-

lerede her i januar, har politikerne fundet 22,5 mio. kr.  i indeværende budget, der skal spares 

nærmest før budgettet for 2023 er gået i gang. Det har været en sej proces i MED systemet, der 

har været inddraget i forsøget på at pege på områder, der evt. ikke længere skulle udføres eller 

andet, der kunne droppes. Der er fremkommet en lang liste med forslag. Jeg tror samtlige forslag 

har forsøgt at pege på områder, der ikke betød personalereduktioner. På skoleområdet er vi gået 

nådigt igennem i denne runde. Politikerne har valgt af spare midlerne til læseløft væk, fjernelse af 

en pulje til læsning og en pulje til tosprogede. Samlet set er det en besparelse på knap 1 mio. Det 

er ikke fordi vi jubler over det, for desværre er pengene også et billede på, at der spares på dem, 

der har det sværest. Men set i lyset af at der skulle spares så mange mio. så er vi trods alt lettede. 

Desværre er det nok ikke sidste gang, vi skal se på økonomien i år.  

En ting ved i hvert fald. Det er at vi skal se på økonomien omkring inklusion, specialundervisning 

mm. Vi havde et indledende tværgående møde, på tværs af 3 centrer, sidste fredag. Jeg tror vi alle 

kan se, at pengene slipper op, hvis ikke vi får set på, hvordan pengene bruges på inklusion mm. og 

vi ved, at det er noget af det, der presser lærerne mest. Det kommer I til at høre mere om, når ar-

bejdet skrider frem. 

 

 

 

 

https://www.grevelaererforening.dk/media/15830519/seniorprogrammet-foraar-2023.pdf
mailto:vibeke.lyngen@gmail.com
mailto:vibeke.lyngen@gmail.com
mailto:043F4@dlf.org
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Nyd jeres velfortjente ferie. 

 

Tina Beck-Nilsson 

Formand  

 

 

Hvordan får du fat i os i vinterferien 
 

Hvis du har brug for akut hjælp i vinterferien, så skriv på 043@dlf.org, 

Redegør kort for problematikken og angiv dine kontaktoplysninger. 

Så kontakter vi jer hurtigst muligt. 

 

 

 

mailto:043@dlf.org

