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Velkommen tilbage fra sommerferie. Skoleåret er allerede godt i gang og byder nok på 
en række ændringer i arbejdsgange både i løbet af skoleåret og ellers i planlægningen 
af det kommende skoleår. Eksempelvis er der kommet ny regering med et 
regeringsgrundlag, som tyder på, at man vil folkeskolen det godt. Om der så følger 
økonomi med, er man i gang med at forhandle med Kommunernes Landsforening (KL) 
om i disse dage. Enkelte partier har peget på en milliard til skoleområdet, og det ville 
da være dejligt, hvis der følger så mange penge med. (Det svarer til 1800 
lærerstillinger på landsplan). Desuden venter vi spændt på resultatet af 
Arbejdstidskommissionens anbefalinger til lærernes arbejdstid. Efter planen kommer 
rapporten lige inden jul. 
 
En særlig hjertelig velkommen til de nye lærere, der er startet i dette skoleår. Der 
afholdes et Introarrangement fredag den 6. september klokken 8:45 – 15. Den første 
del handler om kommunen som arbejdsplads og her vil vi være sammen med de 
øvrige nyansatte fra hele kommunen. Efter frokost vil det være Glostrup Skole, der 
introducerer jer til nogle af de emner, der er relevante for jer. Programmet for denne 
del er på vej ud. Arrangementet er obligatorisk, og man skal tilmelde sig gennem sin 
leder. 
 
Vores lokale politiske flertal er i gang med at kigge på skolestrukturen. Der røres ikke 
ved, at vi er én skole på 5 matrikler. I går vedtog man på Børne- og Skoleudvalget en 
tidsplan, hvor følgende temaer tænkes udmøntet: 
 

 Udbygning af Ejbyskolen til 6. klasse. 

 Retænkning af udskolingsmodellen. 

 Profilskole på Vestervangskolen. 

 Talentklasse. 

 En undersøgelse af hele det specialiserede område (hvor udgifterne ikke bare 
hos os er løbet løbsk). 

 
Derudover skal der kigges på ledelsesstrukturen, hvor den besparelse der blev 
besluttet i kommunalbestyrelsen i foråret medførte, at man skulle af med en leder, og 
det blev så desværre Lena Vittrup som var afdelingsskoleleder på Nordvangskolen, 
der blev den overtallige. Det gav forståeligt nok mange frustrationer for lærerne, der fik 
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meddelelsen lige op til sommerferien. (Der har været en del input herom i Folkebladet i 
løbet af sommeren). 
 
Kommunalt budget. 
Den kommunale budgetlægning for det kommende år kommer senere i gang end 
tidligere. Det skyldes, at de forhandlinger KL har med finansministeriet grundet 
regeringsskiftet ikke kom i gang som normalt før ferien, men først er startet nu. Det 
betyder også, at man har forlænget fristen for at lave et budget for næste kalenderår til 
5. november. 
 
Konvertering af UUV-timer til 2-voksentimer. 
På baggrund af ændringerne i folkeskoleloven besluttede kommunalbestyrelse i foråret 
at konvertere den understøttende undervisning til tovoksentimer også på mellemtrin og 
udskoling. I indskolingen er det et lovkrav, mens det i resten af skoleforløbet er en 
mulighed. Vi er rigtig glade for denne mulighed for at skabe lidt bedre rammer om 
undervisningen og vil følge op på, om der med fordel kan udvikles på dette. Det 
betyder også, at puljen til konvertering som kommunalbestyrelsen havde bevilget på ½ 
million kroner om året er brugt til denne konvertering. 
 
TRIO-TJEK. 
Da vi har lavet en arbejdstidsaftale med et tilsigtet loft på 26 lektioner, og vi stadig har 
en politisk udmelding om 760 undervisningstimer i gennemsnit, er vi i år gået meget 
tæt på lærernes opgaveoversigter. Vi prøvede at lave et overblik før ferien og igen her 
i starten af skoleåret. Desværre var der nogle småfejl der gjorde, at vi nok først er 
færdige med overblikket i starten af september. Lene tager en skolerunde derefter, 
hvis nogen har brug for at få tjekket sin opgaveoversigt. Det er især folk på nedsat tid, 
aldersreduktion og med lejrskoler, der skal være opmærksomme. 
 
Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og 
ledighed. 
Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, 
ledighed m.m. Normalt gives 50 % reduktion. 

Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfritagelse.  
Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune er det vigtigt, at du giver kredskontoret besked 
hurtigst muligt. Så sørger vi for, at du bliver overflyttet til den pågældende lokalkreds 
eller udmeldt, hvis du får job uden for Danmarks Lærerforenings aftaleområde. 

Kontorets åbningstider. 
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lene 07.30-15.30 07.30 – 17.00 07.30 – 15.30 07.30 – 17.00 07.30 – 12.00 

Thomas  09.00 – 14.00 Efter aftale 09.00 – 14.00 Efter aftale 

Anders    08.00 – 15.30  

Connie  08.30 – 14.30  08.30 – 15.30  

 
Man kan i akutsager altid få fat i Lene på l@dlf.org eller mobil 24 61 36 84. 
 
Venlig hilsen kredsstyrelsen 
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