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LOKALAFTALE 
Efter længere tids forhandling lykkedes det at indgå en lokalaftale om arbejdstid for lærerne på 
Glostrup Skole. Thomas og Lene har i tirsdags været på en skolerunde og meget kort orienteret 
lærere og børnehaveklaselederne om aftalen. Der vil blive en grundigere information senere, og dette 
planlægges ved et fællesmøde mellem lederne og tillidsfolkene på et møde på onsdag, men allerede 
nu kan vi godt melde ud, at 1. og 2. august er afspadseringsdage og første arbejdsdag efter ferien er 
mandag den 5. august. Man kan se aftalen via nedenstående link:  
 
http://presscloud.com/file/47/470914158598316/Lokalaftale_om_arbejdstid_for_lere_og_brnehaveled
ere_pGlostrup_Skole.pdf 
 
TAL Sammen. 
Den årlige trivselsundersøgelse er i fuld gang og løber ind til 13. februar. For at få et så validt billede 
som muligt er det vigtigt, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen. Sidste år nåede vi op på 
en svardeltagelse i kommunen på 84 % og skulle gerne nå det samme i år. Alle der har været ansat 
siden 1. januar 2019 har modtaget en mail på deres gskolemail med et link til undersøgelsen. Vi 
garanterer, at den er 100 % anonym, men at de afgivne kommentarer kommer med i den form, de er 
skrevet i til rapporterne for den enkelte afdeling. 
 
Kommunal økonomi og skolestrukturdebat. 
Kommunens økonomiske drifstramme er udfordret allerede her fra starten af året og 
kommunalbestyrelsen skal se på, hvilke steder man kan spare for at hente i alt ca. 40 millioner kroner 
på årsbasis. I første omgang kan man tage pengene i kommunekassen, men på sigt skal der findes 
store besparelser. Det behandles politisk i løbet af foråret samt i forbindelse med budgetlægningen 
for næste år. 
 
Kommunalbestyrelsen afholder den 5. februar en temadebat om skolestrukturen. Formanden for 
Børne- og Skoleudvalget har besøgt alle MED-udvalg, elevråd, ledelsen og de faglige organisationer 
for at få input. Hvad der kommer til at ske vides ikke, men der vil komme til at ske nogle ændringer. I 
lærerforeningen vil vi naturligvis følge processen tæt og holde jer orienteret. 
 
Konvertering af UUV. 
Kommunalbestyrelsen har afsat en pulje på ½ million kroner til at konvertere understøttende 
undervisning til tovoksentimer. Skolebestyrelsen har lavet et ansøgningsskema som skal udfyldes 
efter dialog med lokal ledelse og sendes til Skolebestyrelsen, som videreformidler til Børne- og 
Skoleudvalget til endelig godkendelse. Har man brug for hjælp, må man endelig kontakte kredsen, 
som kan være behjælpelig. Man skal være opmærksom på, at ændringerne i folkeskoleloven som 
netop er vedtaget af et flertal i Folketinget kan have indvirkning på konverteringen fra næste skoleår. 
 
Vigtige datoer til kalenderen. 

 Generalforsamling torsdag den 21. marts klokken 16 på Nordvangskolen 

 Medlemskursus 28. & 29. marts på Hotel Frederiksdal. 
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