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INFORMATION 
FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING 

 
 

Nr. 6  
Den 16. januar 2020 

 
 

Først og fremmest godt nytår. Vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år trods den lidt bratte start 
allerede den 2. januar. 
 
Lærerkommissionen kom lige inden juleferien med deres anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale for 
lærerne. Der er aftalt en proces omkring forhandlingerne mellem Kommunernes Lærerforening og 
Danmarkslærerforening startende i slutningen af marts og med en forventet forhandlingsperiode på 6 
uger. I den forbindelse har der været afholdt et par møder for tillidsrepræsentanter og kredsformænd, 
og den 5. februar er der indkaldt til ekstraordinær kongres om dette. 
 
Vi vil rigtig gerne informere om dels anbefalingerne og dels, hvad der ligger til forhandling og har fået 
mulighed for at gøre det tirsdag den 28. januar klokken 15:45 – 16:45 i Glostrup Fritidscenter 
møderum 1. Tilmelding ikke nødvendig. 
 
Vi er i gang med de lokale forhandlinger om en arbejdstidsaftale for næste skoleår og vil i den 
forbindelse evaluere den nuværende. I får tilsendt en mail i jeres private mail tirsdag den 21. januar, 
hvor I bliver bedt om at svare på 13 spørgsmål. Vi håber rigtig meget, at I vil finde tid til at besvare 
spørgeskemaet, så vi kan få en høj deltagelse. Det gør evalueringen mere valid og brugbar for os. 
Sidste frist for besvarelse er onsdag den 29. januar 2020. 
 
I vil meget snart modtage et informationsbrev om de nye ferieregler fra Glostrup Kommune. Det er 
specielt overgangsåret, hvor fuldtidsmedarbejdere har optjent 16,64 feriedage til afholdelse i juli 
måned (der er særlige regler for medarbejdere, der ikke har været ansat i hele 2019). I skal være 
opmærksomme på, at vi på lærerområdet har lavet en speciel aftale for dette skoleår, hvor man er 
tillagt 25 timer i en pulje, så man stadig kan have fri i 4 uger i elevernes sommerferie. Den sidste 
arbejdsdag inden ferien er således onsdag den 1. juli – og den første mulige arbejdsdag efter ferien 
er mandag den 3. august. 
 
Tjenestemænd i den lukkede gruppe skal være opmærksomme på, at der kan være gunstige 
tidspunkter at vælge at gå på pension fra, og vi har netop fået tallene frem til 30.9.2020. Kontakt 
kredskontoret hvis I vil have yderligere information herom. 
 
 
Kreds 10’s kontingentsatser pr. 1. januar 2020: 
Kontingentet fortsætter uændret. 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 10’s andel:  I alt:  

1 – 3  213 kr.  380 kr.  593 kr.  

4  71 kr.  59 kr.  130 kr.  

6  94 kr. 49 kr.  143 kr.  
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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. 

 
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
 
 

PS.  
Et par vigtige datoer i løbet af foråret er generalforsamling 12. marts 
og medlemskursus 17. og 18. april. 
 


