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Det er en meget vanskelig tid, vi står i, og mange af jer forsøger at få enderne med egne børn 
og egne elevers skoledag til at mødes. Det er et imponerende engagement, der lægges for 
dagen på alle matrikler, og på trods af begrebet nødpasning og de utallige IT-udfordringer på 
portalerne, så oplever man, at I forsøger at skabe meningsfuld og levende online-
undervisning og fællesskab for jeres klasser. Det er som sagt imponerende og aftvinger 
respekt, men husk nu også at passe på jer selv og hinanden i det store arbejde med at skulle 
håndtere arbejdsliv og privatliv på samme tid. 
 
Generalforsamlingen 12. marts 2020: 
 
Vores generalforsamling var noget af det sidste, der blev gennemført, inden skolerne lukkede 
ned mandag d. 16. marts. Som udmeldt på forhånd, genopstillede Lene Jensen ikke til 
formandsposten, og Thomas Jensen blev valgt som ny formand, Anna Højlund som 
næstformand og Anders Nilsson genvalgt som kasserer. Øvrige valg samt referatet kan ses 
på dette link: http://dlfkreds10.dk/media/13375269/gf-referat-2020.pdf 
 
Lene har siddet som formand for Glostrup Lærerforening i 18 år og har i alle år lagt hjerteblod 
i sin indsats for Glostrup Lærerforening og gjort en forskel for både den enkelte og 
lærergruppen samlet. Derfor skal der selvfølgelig også, på vegne af hele GLF, lyde en stor 
tak for dette fra det nye formandskab. 
Vi ønsker alt det bedste for dig, og at vi også i rigtig mange år fremover har glæde af dit 
engagement og din deltagelse via fraktion 4. 
 
Vi skal selvfølgelig sige ordentligt farvel til Lene med en afskedsreception, men pga. 
omstændighederne med Covid19, må vi naturligvis vente med at udmelde en dato for dette. 

Lene fortsætter dog lidt endnu for at færdiggøre de opgaver, der er i Hovedudvalget, 
herunder Corona-krisen samt de personsager, hun er i gang med og kan kontaktes på 
l@dlf.org eller 24 61 36 84. 

Det nye formandskab: 
 
Vi, Anna, Anders og Thomas, har et ønske om at skabe synlighed omkring kredsstyrelsen og 
styrke det enkelte TR-team, og det er derfor også planen, at vi hurtigst muligt efter skolerne 
er åbnet op igen, kommer rundt på de enkelte skoler for at møde jer alle, og få afstemt vores 
ideer og jeres forventninger til de mange meget store opgaver, som Glostrup Skole og vi står 
overfor:  
Ny ledelsesstruktur på GS, Kapacitetstilpasning, Justering af udskolingsmodellen, ny 

mailto:010@dlf.org
http://dlfkreds10.dk/media/13375269/gf-referat-2020.pdf


Tildelings- og styringsmodel (økonomi & inklusion) og ikke mindst de centrale periode-
forhandlinger om lærernes arbejdstid. 
 
Men selvom der ligger mange store opgaver, der skal håndteres ved siden af den daglige 
drift, så er et nyt formandskab også en mulighed for at se på kredsstyrelsens arbejdsopgaver, 
arbejdsform og kommunikation med nye øjne og bringe nye kræfter og tiltag i spil. Den skal vi 
udnytte, og vi ser frem til at arbejde på at gøre netop dette til en del af løsningen på at 
komme godt i mål med de store opgaver. 
 
Da vi afventer de lokale TR-valg vil vi beslutte en foreløbig konstituering, så KS kan komme i 
gang med arbejdet. 
 
Corona-information: 
 
Nødpasningen ser ud til gradvis at rumme lidt flere børn, efterhånden som presset på 
sundheds- og omsorgspersonale strammer til. Dette betyder, at der kan blive behov for at 
bruge lidt flere kræfter til at dække dette, ligesom det kan blive aktuelt at åbne for yderligere 
en skoleafdeling af hensyn til elevernes tryghed ved at være i vante rammer. 
 
Hjemsendelsesperioden er for nuværende forlænget til efter påske, og om denne forlænges 
yderligere vides jo endnu ikke, men den daglige nyhedsstrøm skal nok få informeret jer alle, 
så snart der ligger nyt i forhold til dette. Undervisningsministeren varslede i weekenden, at 
der snart ville komme nyt omkring de forestående eksamener, og det er klart noget, der 
presser sig meget på i 9. klasserne. 
 
Corona-krisen betyder også, at der hele tiden indgås nye aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter.  
I sidste uge omkring frivilligt at varetage arbejdsopgaver på andre områder end sit eget, og i 
fredags omkring afvikling af restferie, 6. ferieuge og afspadsering. Dette har man modtaget 
information om i e-Boks i løbet af weekenden. I Hovedudvalget holder vi jævnligt 
Skypemøder omkring situationen og de udfordringer, vi hører om, så har man problemer må 
man endelig kontakte os. Herudover er det også muligt at finde en del af disse informationer 
på DLF’s hjemmeside, hvor det er forsøgt at samle et overblik over information om 
ansættelsesforhold i forbindelse med Corona-situationen. Link hertil: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-
ansaettelsesregler 
 
Ny skoleleder til Glostrup Skole: 
 
Det var forventningen, at vi 1. maj ville have en ny skoleleder på plads til Glostrup Skole. 
Drøftelserne i forbindelse med ansættelsesprocessen har imidlertid gjort det klart, at der er 
behov for at være endnu tydeligere på, hvad det er for ønsker, der er til en ny skoleleder. På 
den baggrund er det besluttet at genopslå stillingen. Når den ny skoleleder er på plads, kan 
arbejdet med at definere snitflader med de enkelte ledelsesniveauer komme på plads, og i 
den forbindelse forhåbentlig også en aflastning af de lokale skoleledelser, som i denne 
overgangsfase fordeler Glostrup Skoles ledelsesopgaverne i mellem sig. 
 
Løn og overgangsordning for særlig feriegodtgørelse: 
 
Pr. 1. april er der en mindre lønstigning som følge af de aftalte reguleringer fra 
overenskomsten i 2018. For de få, der er forudlønnet, så ses det med lønudbetalingen, der 
udbetales 1. april, men for de flestes tilfælde først, når aprillønnen udbetales 1. maj. 
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Særlig feriegodtgørelse vil i år pga. overgangsåret i forbindelse med ny ferielov udmøntes 
således: 
Som ansat i en kommune eller region får du den 1. maj 2020 en særlig feriegodtgørelse, der 
udgør 2,15 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 plus 
1,15 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. december 2019. 
Endvidere får du den 1. maj 2021 udbetalt en særlig feriegodtgørelse, der udgør 1,15 % af 
den ferieberettigede løn for perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020. 
Herefter går alle ansatte over til den nye model, hvorefter ferietillægget fra ferieloven på 1 % 
af lønnen udbetales i to rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % 
for ansatte efter ferieaftalerne i kommuner og regioner udbetales 1. maj. 
 
Kredskontoret: 
 
Kredskontoret er i denne tid bemandet i begrænset omfang og det er ikke muligt for 
medlemmer at møde fysisk op på kontoret. 
 
Vil du i kontakt med os, så send en mail på 010@dlf.org. 

 
Påsken står nu for døren, og selvom det måske bliver lidt mærkeligt at holde ferie på vores 
nye arbejdsplads derhjemme, så bliver det også et tiltrængt pusterum til at få hjemmet til at 
være netop dette og kun dette.  
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