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Det kommunale budget. 
Det nye politiske flertal i Glostrup Kommune har indgået en Aftale om kommunens 
budget for 2019, og aftalen kan ses på kommunens hjemmeside under Politik/Budget 
og Regnskab. Den har været til Information og drøftelse i alle MED-udvalg og til høring 
i bestyrelser og fagforeninger (vedlagt Glostrup Lærerforenings høringssvar). 
 
Kommunens kassebeholdning har de sidste par år været fornuftig, så der er blevet råd 
til nye anlægstiltag, og de store visioner om Glostrup Bymidte er droppet til fordel for 
aktiviteter i hele kommunen. Ungdomscenteret rives ikke ned som planlagt, men 
renoveres så bygningerne omdannes til et Foreningernes Hus og her skal Musikskolen 
blandt andet flyttes hen. 
 
Det er positivt, at man fortsætter puljen til at konvertere Understøttende undervisning til 
tovoksen timer i de næste 4 år, og vi vil opfordre til, at man får søgt, hvis man har en 
klasse, der har faglige eller trivselsudfordringer. Ansøgningsskema findes på intra, og 
sendes gennem sin leder til Skolebestyrelsen. Det er i sidste ende Børne- og 
Skoleudvalget der godkender, og indtil dato har de godkendt alle ansøgningerne. 
 
Desværre er der en besparelse på 500.000 kr. på nedbringelse af sygefraværet i 
Dagtilbud og Skole. Selv om sygefraværet er faldet generelt er der stadig områder 
med et højt sygefravær, og på vores område er det specielt en udfordring i 
indskolingen. 
 
6. ferieuge. 
Som medarbejder skal man senest 1. oktober anmode om udbetaling af 6. ferieuge. 
Ellers overføres dagene automatisk til næste ferieår, hvis man ikke når at afholde 
ferietimerne inden 1. maj. Man skal anvende Medarbejdernet, fx via den tilhørende 
App der hedder Min løn. Under ikonet MineValg kan man vælge at få pengene 
udbetalt. Der ligger en instruktionsvideo på Globen, hvor man kan se, hvordan man 
gør. 
 
Forhandling om en ny arbejdstidsaftale. 
Økonomiudvalget har givet grønt lys for, at vi i lærerforeningen kan gå i dialog med 
ledelsen om evt. at indgå en arbejdstidsaftale for lærerne fra næste skoleår. Vi 
begynder forhandlingerne 1. oktober og forventer at være færdige inden jul, og i den 
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forbindelse forventer vi at afholde et medlemsarrangement, så vi kan præsentere en 
evt. aftale. 
 
Årgangsteam. 
Der har været mange strukturelle udfordringer i forhold til skemalægning af  
årgangsteam og behov for at holde møder i klasseteamet/øvrige professionelle 
samarbejder. Disse problemer har vi taget op med ledelsen 
Der er planlagt en evaluering her i efteråret, og udformningen af processen skal 
drøftes i MED-systemet i den kommende tid. 
 
Fagdagsudfordringer samt udfordringer. 
Tilbagemelding fra skoleafdelingerne viser, at der er flere udfordringer i forhold til 
fagdagen.  
 
Det drejer sig både om mange fagdage i træk, mange møder på fagdagen så der stort 
set ikke er pauser, og udfordringer med tilsyn af eleverne. Desuden en stor 
problematik, at man har 6 timers forberedelse, hvis man ikke har timer på fagdagen.  
 
Det betyder, at man skal sidde mange timer foran en skærm, og hvis man bruger en 
bærbar computer regelmæssigt og mere end ca. 2 timer, skal computeren opfylde de 
samme indretnings-krav, som gælder for stationære computere (reglerne er beskrevet 
i skærmbekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet). Det betyder, at hvis man har mere end 2 
timer skærmarbejde på en dag, skal man have adgang til en dockingstation (stor 
skærm).  
Desværre har vi ikke krav på en privat arbejdsplads kun til eget brug, og vi har 
problematiseret denne udfordring over for ledelsen for det er langt fra 
hensigtsmæssigt, hvis man skal skifte arbejdsbord flere gange.  
 
Vi mener der er behov for at lave en mini-APV omkring behovet, og har bragt dette op 
overfor ledelsen. Problemet tages op på et kommende møde i fælles-MED (Skole -
OmrådeMED + de 4 Lokal-MED) den 15. november, hvor der er opfølgning samt 
drøftelse af handleplaner på APV og TAL Sammen. 
 
I øvrigt vil vi opfordre til, at man får skærmbriller, hvis man har brug for det. Som 
tommelfingerregel har man mulighed for at få skærmbriller, hvis man arbejder ved en 
skærm mere end 2 timer om dagen og en synsprøve viser, det er nødvendigt.  
 
Hvis man har behov for skærmbriller, skal man udfylde en rekvisition (Kan downloades 
fra Globen eller man kan få hjælp fra nærmeste leder, som skal underskrive 
rekvisitionen).  
 
Der er indgået en aftale med Louis Nielsen, og man kan henvende sig i enhver Louis 
Nielsen Butik. Kommunen betaler for en standard skærmbrille, men man har lov til selv 
at supplere, hvis man har yderligere ønsker til stel m.m. 
 
 

  


