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Generalforsamling i kreds 10 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling: 

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.00 på Nordvangskolen 

 

Endelig dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Beretning. 
 

3. Kredsens regnskab. 
 

4. Indkomne forslag. 
 

5. Orientering om de politiske drøftelser vedr. skolens organisering 
 

6. Forslag til budget, herunder fastsættelse af ydelser og kredskon-
tingent. 
 

7. Valg af kasserer. 
Kredsstyrelsen foreslår Anders Nilsson (SK) 

Hvis Anders Nilsson vælges som kasserer skal der vælges en sup-
pleant for kasseren. 
 

8. Eventuelt. 
 

 
 

Tilmelding til spisning til TR eller på kredskontoret senest mandag den 18. marts 

2019. 
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Den praktiske side 

 

Formand: 
Lene Jensen  
Tlfnr. 24 61 36 84 
E-mail: l@dlf.org  
  
Næstformand: 
Thomas Bo Jensen 
Tlf.nr. 20 82 96 41 
E-mail: tbje@dlf.org  
 
Kasserer: 
Flemming Ingvorsen 
E-mail: flei@dlf.org  
 
Tillidsrepræsentanter: 
Glostrup Skole: 
Thomas Jensen 
 
Nordvangskolen: 
Lisbet Merlung 
E-mail: Lisbet.Merlung@skolekom.dk  
 
Skovvangskolen: 
Anders Jørsum 
E-mail: andersjolle@hotmail.com  
 
Søndervangskolen: 
Anna Højlund 

E-mail: anna@dlf.org  
 

BUC: 
Sarah Hauge Nørreskov 
E-mail: thomassarah55@hotmail.com 

 
CDS: 
Marianne Polk 
E-mail: marianne.polk@glostrup.dk 
 
 
 
Lærernes Hus på Vestegnen: 
 
Brøndbyvestervej 58 
2605 Brøndby 
Telefonnr.: 43 44 48 18 
Emailadresse: 010@dlf.org 
Hjemmeside: www.dlfkreds10.dk 
 
 
 
Åbningstider: 
Mandag: 09.00 – 14.00  
Tirsdag: 09.00 – 15.00 
Onsdag: 09.00 – 14.00 
Torsdag: 09.00 – 15.00 
Fredag: 09.00 – 12.00 
 
   

Vestervangskolen: 
Charlotte Borup 
E-mail: ksdlf@live.dk 

mailto:l@dlf.org
mailto:tbje@dlf.org
mailto:flei@dlf.org
mailto:Lisbet.Merlung@skolekom.dk
mailto:andersjolle@hotmail.com
mailto:anna@dlf.org
mailto:thomassarah55@hotmail.com
mailto:marianne.polk@glostrup.dk
mailto:Emailadresse:%20%09
mailto:Emailadresse:%20%09
http://www.dlfkreds10.dk/
mailto:ksdlf@live.dk
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BERETNING 2018 
 

Skriftlig beretning april 2018 til marts 2019. 

2018. 

Foråret bar rigtig meget præg af overenskomstforhandlingerne, både da de brød sammen og senere i For-

ligsen.  Arbejdet med at koordinere skulder - ved - skulder i kommunen, hvor vi planlagde fælles aktiviteter, 

støttede op omkring den eneste medarbejder, der var udtaget til strejke hos os og få styr på lockoutmanua-

len, overroulede stort set alle andre aktiviteter, som kom til at stå på standby næsten helt frem til der kom 

et endeligt OK-resultat i starten af juni måned. Det blev en lidt lav stemmeprocent og et lunkent ja-flertal 

også hos os, hvilket vi har stor forståelse for. 

Foråret bød også på en lukning af Ungdomscenteret og tilbageførsel af 10. klasse til Glostrup Skole. For 18 

år side var der 10. klasser på alle de 4 skoler, men i skoleåret 2018/19 er der kun én klasse som ligger på 

afdeling Vestervang. Det er en tendens i mange kommuner, at færre elever vælger 10. klasse, for at de un-

ge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. I disse år har mange søgt gymnasiet allerede fra 9. klasse, 

fordi de var bange for det varslede karaktergennemsnit var for højt for dem. Resten af Ungdomscenterets 

aktiviteter er blevet til Ungdomsskolen som er flyttet i lokaler på Diget. 

Medlemskurset var igen velbesøgt med programpunkter som Nyt fra Hovedstyrelsen. Denne gang var det 

Anders Liltorp, der gav et indblik i de temaer, der fylder mest i HS-arbejdet og naturligvis fyldte den varsle-

de lockout rigtig meget. Aftenens underholdning var igen med Pøhlers orkester og lørdag formiddag var der 

et spændende oplæg om Søren og Mette i benlås inden medlemmerne blev frisket op på, hvordan beslut-

ningsgangene er i kommunen, og hvordan vi som faglig organisation, tillidsfolk og almindelige medarbejde-

re kan få indflydelse. 

Vi forlængede vores Fælles Forståelse for skoleåret 2018/2019 med ganske få ændringer, men valgte også 

at vente med at skrive den under af respekt for resultatet af urafstemningen om OK-resultatet i juni måned. 

I løbet af foråret har der også været ansættelser, både af en ny direktør (fra et andet område end vores) og 

en centerchef for vores område. Begge begyndte 1. august. 

Samtidig skal Folkeskolen have en ny start, så flugten fra folkeskolen kan vende og man kan rekruttere og 

fastholde kvalificerede lærere. Desværre er optaget på læreruddannelsen stadig meget ringe og over 20 % 

af timerne i folkeskolen læses af ikke-læreruddannede. Samtidig bliver mere end hver 10. lektion læst af en 

vikar.  

UVM indbød hen over foråret ledere og lærere ind i arbejdet med forenkling af Fælles Mål, og fra skoleåret 

2019/2020 bliver der færre mål. Skoleåret 2018/2019 er et øveår, hvor man skal forsøge at nedbringe an-

tallet, så det bliver knap så bureaukratisk, og vi har hen over vinteren lavet en plan i samarbejde med ledel-

sen om, hvordan forenklede Fælles Mål implementeres på de enkelte skoleafdelinger i forbindelse med 

planlægningen af næste skoleår så lærerne også føler at det er blevet nemmere at arbejde med Fælles mål. 

EU’s dataforordningsreglement fylder rigtig meget og dels var alle lærere på et kursus, hvor personfølsom-

me oplysninger skulle flyttes til et sikkert drev og dels skulle alle tage en test. Mange brugte rigtig mange 

forsøg før man bestod og det er et spørgsmål, hvor meget man husker efterfølgende. Det har dog haft den 
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gavnlige effekt, at vi har fået ryddet rigtig meget op også på kredskontoret. Noget er af historisk interesse 

og ender nok på Lokal Historisk arkiv. 

Vold, trusler, mobning og chikane er et tema, der fylder rigtig meget også blandt lærerne, og der har siddet 

en arbejdsgruppe under Hovedudvalget, som har opdateret retningslinjerne, samt kommet med forslag til, 

hvordan man på den enkelte arbejdsplads skal arbejde med at undgå den slags. Lige inden vi fik ferie blev 

der afholdt en temadag for Arbejdsmiljøorganisationen og her var spændende oplæg om forebyggelse af 

vold, trusler, mobning og chikane. Dette er et tema som der arbejdes videre med i MED, også lokalt. 

Lærernes sommerferie blev forlænget med 3 0-dage, hvilket var ganske rart. 5 dage er nok til at forberede 

årets start samt holde møder og kurser. 

I Glostrup skal man have en ny skolepolitik. Den sidste er fra 2011 og der er sket meget siden, blandt andet 

en Folkeskolereform. Arbejdet var tænkt færdigt inden jul, men en ny politisk konstellation hen over som-

meren har betydet fuld omkonstituering i alle udvalg, herunder Børne- og Skoleudvalget som har skiftet 

formand. Det har så også betydet, at arbejdet med en ny skolepolitik bliver skubbet, så den først er klar til 

drøftelser næste efterår. 

Skoleåret begynder altid med et tjek af lærernes undervisningstid, dels for at se om de er korrekt indtastet, 

men også om man overholder det politisk udmeldte gennemsnit på 760 timer om året. I år har dette tjek 

været ekstra tidligt, da Økonomiudvalget i Glostrup Kommune har givet grønt lys for, at vi kan starte en 

forhandling om en arbejdstidsaftale. Udgangspunktet er, at den skal være resurseneutral. 

Den kommunale budgetproces er skudt i gang, men denne gang bliver den noget anerledes, da der er 

kommet et flertal uden om borgmesteren. Det nye flertal kaldet Samarbejdsgruppen har udformet et Sam-

arbejdspapir, hvor de i budget 2019 prioriterer en række tiltag. Frem for de tidligere politiske beslutninger 

om at prioritere bymidten, når der om en del år kommer en letbane, har Samarbejdsgruppen valgt at bibe-

holde Ungdomscenterets bygninger (som ellers stod til nedrivning, grundet en meget dårlig stand) og gøre 

det til et fritidsborgerhus, hvor musikskolen blandt andet skal flytte til sammen med en række andre fri-

tidsaktiviteter. På skoleområdet fortsætter man med muligheden for at konvertere understøttende under-

visning til tovoksentimer, men en længe ventet om- og udbygning af Nordvangskolen er udskudt, da man vil 

igangsætte en kapacitetsanalyse på skoleområdet.  Desuden er der en besparelse på nedbringelse af syge-

fraværet samt ingen prisfremskrivninger. Det sidste er en øvelse man har lavet mange gange efterhånden 

og det kommer til at gå ud over elevkontiene, som bliver endnu mere trængte. 

Skolens introarrangement for de nyansatte på Glostrup Skole lå desværre på et uheldigt tidspunkt, hvor 7. 

og 10. klasserne havde introtur, og derfor kom der ikke så mange. Man får ellers rigtig mange nyttige op-

lysninger, og vi fik en god snak med dem, der var der. 

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste og 4 af vores omegnskredse lavede vi et arrangement i Co-

penhagen Fur, hvor vi havde inviteret bredt ud til forældre, politikere, lærere, ledere og interessenter. Ar-

rangementet hed Vær med til at bygge en Drømmeskole på Vestegnen, og der var et interessant oplæg af 

Anders Morgentaler, som er kendt for sine tegneseriestriber og sit engagement i Den grønne friskole på 

Amager. Efterfølgende byggede vi i flere grupper en drømmeskole med de værdier, vi syntes var vigtige. 

Udgangspunktet var Folkeskolens Formålsparagraf, som jo er omdrejningspunktet for vores virke i skolen. 

En lovændring på Ungdomsvejledningsområdet betyder, at UU-Vestegnen, som er et samarbejde mellem 

en række kommuner, nedlægges og opgaven med vejledning overgår til kommunerne efter sommerferien. I 

Glostrup betyder det, at vi får 3 vejledere virksomhedsoverdraget og de vil få tilknytning til Kommunens 

Ungeenhed. Den resterende del af UU-Vestegnen, hvor opgaven vil være at tage hånd om de svage unge, 
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der har behov for noget ekstra, overgår i et nyt Vestegnssamarbejde, hvor produktionsskolen er en del af 

dette. 

Efteråret bød også på DLF’s kongres, hvor 3 F’s formand Per Christensen indledte med en stor opbakning til 

lærerne, og med en udmelding om, at vi skulle have ordentlig tid til at forberede os. Diverse beslutninger 

fra kongressen er beskrevet i www.Folkeskolen.dk  

Det positive ved overenskomstresultatet var, at vi er kommet i gang med en dialog om at lave en lokal ar-

bejdstidsaftale. De lokale arbejdstidsforhandlinger har været i gang hele efteråret, og inden hvert forhand-

lingsmøde har der været drøftelser i kredsstyrelsen. Det har betydet et par ekstra møder, hvor dette har 

været dagsordenen. Desuden har der været iværksat en spørgeskemaundersøgelse af evaluering af den 

nuværende Fælles Forståelse, hvor lidt over 50 % af medlemmerne svarede, og mange tak for det. Menin-

gen med lokalaftalen er at gøre den 1-årig og vente på de anbefalinger som arbejdstidskommissionen 

kommer med i slutningen af 2019.  

Kommunen har afholdt en TRIO-dage, hvor fokus var på at passe på de langtidsfriske. Vi snakker konstant 

om det høje sygefravær, men lige så vigtig som at kere sig om de sygemeldte, skal der også tages hånd om 

dem, der kommer på arbejde hver eneste dag og passer deres job. Der var en række workshops som gav 

rigtig mange gode ideer til, hvordan vi skaber en attraktiv arbejdsplads og dette arbejdes der videre med i 

MED. 

Efteråret har også budt på det årlige løntjek, og det er altid en god anledning at få tjekket, om man har den 

rigtige løn, og samtidig få kigget på sin opgaveoversigt. Vi finder altid nogle fejl i lønsedlerne, og denne 

gang en lidt større med et manglende lejrskoletillæg på nogle skoleafdelinger et par år tilbage. ViDet drejer 

sig om over 50 lærere, der kan forvente at få det manglende lejrskoletillæg udbetalt med lønnen pr. 1. 

april. 

2019. 

Efter en pause i forhandlingerne hen over julen, lykkedes det at komme i hus med en lokalaftale for ar-

bejdstid for lærerne på Glostrup Skole. Selv om mange gerne havde set betydeligt færre undervisningsti-

mer/møder og opgaver var udgangspunktet, at aftalen skulle være resurseneutral. Vi er endt med et til-

stræbt max. undervisningstimetal på 26 lektioner, 25 lektioner til nyuddannede og forventet tid på større 

opgaver. Desuden skal der være en forpligtende dialog mellem leder og medarbejder i forbindelse med 

udarbejdelse af opgaveoversigten. Der er indlagt en evaluering efter, at Arbejdstidskommissionen er kom-

met med sine anbefalinger i slutningen af kalenderåret. Formålet med lokalaftalen skulle gerne være en 

oplevelse af mere gennemskuelighed og større retfærdighed i fordeling af opgaverne. Der har været en 

kort gennemgang af aftalen på alle skoler, en grundigere gennemgang for ledere og tillidsfolk med en aftale 

om, at den gennemgås på lærermøder i den nærmeste fremtid. 

På central plan arbejdes der med Ny Start og om vi som fagforening er gearet til fremtiden. En af de store 

forandringer skete 1. januar, da LO og FTF slog sig sammen til en ny Hovedorganisation FH, og det første 

projekt der er skudt i gang handler om, at 2019 er udset til Arbejdsmiljøåret. Startskuddet var en stor kon-

ference den 8. januar med over 1500 AMR- og tillidsfolk, der var forsamlet i Odense, og her fik vi en række 

gode ideer, man kan arbejde med lokalt på tværs af fagforeningerne. Den sværeste opgave er nok, at det 

tidligere LO både er for det private og det offentlige område, mens vi i FTF primært har arbejdet for det 

offentlige område, så den slags samarbejder, har vi indtil nu ikke haft for mange af, men en spændende 

udfordring. 

http://www.folkeskolen.dk/
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Om vi er gearet til fremtiden lokalt bruger vi løbende tid på at drøfte, men så længe vores kommune er en 

selvstændig lille kommune, har vi valgt at være selvstændige for at kunne matche vores ledelse bedst mu-

ligt. Til gengæld har vi et rigtig godt samarbejde på tværs af kredsene i vores netværk i Hovedstaden Vest, 

hvor vi sparrer med og hjælper hinanden. 

Kommunens økonomi er blevet ringere hen over efteråret, der har været midlertidig udgifts- og ansættel-

sesstop på visse områder, og forventeligt vil man starte 2019 med at skulle finde 40 mio. kr. i budgettet.  

At det er gået så galt skyldes udefra kommende begivenheder på primært ældre- og sundhedsområdet og 

også på hele det specialiserede område. Det er noget der rammer langt de fleste kommuner, og flere ste-

der vælger man at åbne budgetterne. Det har man pt. ikke planer om i Glostrup, men det vil ramme os alle 

fremadrettet. 

De udmeldinger der er kommet på det sidste, er dels besparelser på 33 konkrete temaer, men også en or-

ganisationstilpasning for hele kommunen, hvor der skal findes 12 mio. kroner. Det er en større omvæltning, 

som kommer kun 8 år efter den sidste større ændring, Så store ændringer tager tid at implementere, og 

ikke noget man ønsker sker for tit. At det så sker samtidig med en varslet omstrukturering af Glostrup Sko-

le, gør det jo ikke mindre uoverskueligt. Dette vil der naturligvis blive informeret om dels på generalforsam-

lingen og dels på vores medlemskursus 29. & 30. marts. Derudover er planen også, at alle medarbejdere 

inviteres til et fyraftensmøde inden skolestrukturen endelig vedtages. 

 

Faktuelle oplysninger: 

Vi henviser i øvrigt til Information fra kredsstyrelsen som udsendes ad-hoc. Siden sidste generalforsamling 

har vi udsendt 8 numre. Alle kan ses på vores hjemmeside www.dlfkreds10.dk       

Pensionistfraktionen har som altid været meget aktive med 8-9 ture i det forgangne år. Stor tak til Britta, 

Søren, Jan og Jens, fordi de så aktivt planlægger og gennemfører disse arrangementer, og endda holder 

budgettet. 

 

Medlemsfordeling: 

Medlemsfordelingen pr. 31. december 2018 (i parentes tallene fra 2017): 
 

Fraktion 1 - Lærere, konsulenter  205 (205)  

Fraktion 2 - Børnehaveklasseledere 11              (9) 

Fraktion 4 – Pensionister 95  (92) 

Fraktion 6 - Særlige medlemmer 2   (2) 

 

Samlet medlemstal 314        (309) 
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Sluttelig en stor tak til alle medlemmerne både for med- og modspil, samt rigtig mange konstrukti-

ve drøftelser. 

Den skriftlige beretning er afsluttet den 28. februar 2019, og vil sammen med den mundlige be-

retning være genstand for drøftelse på Generalforsamlingen torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.00 

på Lærerværelset på Nordvangskolen. 
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Regnskab og budget: 
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Forslag til forretningsorden ved kredsens generalforsamling: 

 

 

1. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forman-
den/forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan 
tillade en kort svarreplik. 

 

2. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de 
indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun forslagsstille-
ren/formanden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 

 

3. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i 
hvilken rækkefølge, forslag / ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

4. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis 1 stemmeberetti-

get medlem forlanger det, jvf. § 5.5. 

 

 

 

 

 


