
 Roskilde 

 

Fyraftensmøder i Greve kommune november 2013. 

Da Bente Faxholm (FTR) i Greve, havde valgt at gå på efterløn pr. 1. januar 2014 

besluttede Bente og jeg, Marianne Dahl (nyvalgt FTR), at holde fyraftens møder for 

alle, der er ansat på FOA`s overenskomst. 

Det var en god måde for Bente at slutte på, og en rigtig god måde for mig at få 

hilst på en del af FOA`s medlemmer i Greve kommune. Møderne blev holdt over 

fem aftener. Et møde for de selvejende institutioner, tre møder for henholdsvis 

distrikts Nord, Midt og Vest. Og et møde sammen for SFO’erne og Bugtskolen 

(speciel området). Møderne blev afholdt på de institutioner, hvor der var tilknyttet 

TR’ere. 

Efter gennemgang af lønsedler var der ca. 30 % der blev beriget med en ekstra 

julegave på mellem kr. 5.000 og kr. 40.000. Det var primært det 8 års erfarings-

tillæg, der er forhåndsaftalt i Greve kommune, der manglede at blive udbetalt.  

Der var også en del der kunne berette om, at der stadigvæk bliver afholdt pædagog 

møder, hvor det er pædagogmedhjælperne der passer børn imens. Det er ikke 

Greve kommunes ønske, at der er en faggruppe der skal ekskluderes på den måde, 

og det vil blive taget hånd om. 

På SFO’erne er der selvfølgelig nervøsitet om, hvordan hverdagen vil se ud når den 

nye skolereform træder i kraft. Indtil videre må vi blot forholde os til Greve kom-

munes udmelding om, at der skal være plads til alle, også efter 1. august, og så 

melde os på banen ude i den enkelte SFO. Ligesom vi i FOA gør vores yderste for at 

”sidde med ved bordet” når der tages beslutninger om vores SFO medlemmers 

fremtid. 

Der var også mange hyggelige historier fra hverdagen i de enkelte institutioner, 

hvor der løbes stærkt for at få enderne til at nå sammen. 

Det var nogle gode møder, hvor jeg fik hilst på mange medlemmer. Så nu glæder 

jeg mig til at tage fat på min nye funktion som FTR i Greve. 

Med venlig hilsen 

Marianne Dahl 
FTR for pædagogmedhjælperne i Greve 


