
Glostrup Lærerforening  Brøndbyvestervej 58 Telefon 43 44 48 18  E-mail: 010@dlf.org 
Kreds 10  2605 Brøndby   Hjemmeside: www.dlfkreds10.dk 

 

INFORMATION 
FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING 

 

 
Nr. 1 

Den 3. september 2015 
 
 

Skoleåret er i fuldt sving og der har været mange nye opgaver at tage fat på, samt mange 
udfordringer specielt for alle de nyansatte lærere og børnehaveklasseledere. 
 
Løn. 
Med udbetaling af augustlønnen er der også sket en række ændringer i lønsammensætningen. Man 
får ikke længere undervisningstillæg mellem time nr. 300 og time nr. 750, men stadig for timer over 
750 timer. Derfor er det vigtigt, at man hele tiden har en opgaveoversigt, hvor undervisningstimetallet 
er korrekt og hvis den ændres skal det nye undervisningstimetal fremgå. (Gem gerne en kopi, så det 
kan dokumenteres efterfølgende). 
 
Det nye er, at man får et undervisertillæg, og størrelsen er pr. måned: 
 

 Lærere på grundløn (nylønner) 1.414,15 kr. 

 Lærere med personlig ordning (gammellønner)  598,29 kr. 

 Børnehaveklasseledere på grundløn  1.675,22 kr. 

 Børnehaveklasseledere på personlig ordning  859,34 kr. 
 

Timer over 750 timer for lærere og 835 for børnehaveklasseledere             117,48 kr.pr time 
 
Specialklassetillægget er forsvundet og er for de lærere, der havde opgaven i sidste skoleår overgået 
til en personlig ordning, hvor der er lavet en lønaftale for hver enkelt. Denne er lavet før 
sommerferien, og gælder for et år ad gangen. 
 
Tillæg for DSA fortsætter som hidtidig med 33,73 kr. i timen. 
 
Tillæg for enkeltintegrerede elever er bortfaldet. 
 
Ændring af tillæggene er alle med til at finansiere det nye undervisertillæg, og betyder forhåbentlig, at 
ingen oplever, at de er gået ned i løn. 
 
Til gengæld har vi oplevet en del fejl i lønsedlerne for august måned og er i dialog med Center for 
Personale og skolens administration omkring dette. Er man i tvivl om man får den rigtige løn, må man 
meget gerne få tjekket sin lønseddel hos Thomas TBJE@dlf.org eller Lene l@dlf.org. 
Vi laver i lighed med sidste år løntjek i uge 46 og 47, hvor vi vil være ude på skolerne. Dette sker i 
samarbejde med de øvrige faglige organisationer. 
 
Der har været nogle mangler i sidste skoleårs opgørelser af undervisningstillæg for fokussamtaler på 
mellemtrinnet på Søndervang og Nordvang. Disse burde være rettet nu og reguleres med næste 
måneds lønudbetalinger. 
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A.P. Møller – projektet. 
Arbejdet i FF-team er i fuld gang og mange oplever det som en stor opgave, man skal udføre i den i 
forvejen sparsomme forberedelsestid. På sigt forventer man, at det vil være en effektivisering, når 
man får gensidig inspiration fra sine fag-faglige kolleger, men sådan opfattes det ikke her i starten. 
Kredsformændene i de tre kommuner holder kvartalsmøder med Centercheferne, og det næste 
afholdes den 17. september. Hvis man har nogle konkrete problemstillinger, der skal bringes videre, 
må man gerne give Lene en mail herom senest den 15.9. 
 
Introarrangementer for nye medarbejdere. 
Fredag den 11. september kl. 14 – 15.30 i fritidscenteret, hvor Glostrup Skole inviterer alle nye 
medarbejdere til et velkomstarrangement. Skolens ledelse sender invitation ud om dette.  
 
Introarrangementer i regi af Glostrup Lærerforening. 
14. september kl. 16 – 17:30 for Søndervang- og Skovvangskolen på kredskontoret 
16. september kl 15.30 – 16:50 på Vestervangskolen 
21. september kl. 15.30 – 16:50 på Nordvangskolen 
 
Introarrangement for nye medarbejdere i Glostrup Kommune afholdes 25. september og 18. 
november. Indbydelse kan ses hos sin leder. Da der er mange nye lærere og børnehaveklasseledere 
i dette skoleår er det ikke sikkert, at alle kan komme på det første introkursus, men må vente til et af 
de næste. Kurserne afholdes hvert kvartal. 
 
Kongres. 
Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres 8. – 10. september. Man kan følge kongressen 
på DLF’s hjemmeside. Ud over formandens beretning er der vedtægtsændringer vedr. 
Hovedstyrelsens størrelse, 2-årige kongresperioder, valg af formand og næstformand, samt aflønning 
af disse på dagsordenen. 

 
Træffetider på kredskontoret. 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lene 07.30 – 16.00 07.30 – 17.00 07.30 – 16.000 07.30 – 16.00 07.30 – 12.00 

Thomas  09.00 – 14.00  07.50 – 15.30  

Annemette    07.50 – 15.30  

Connie  08.30 – 14.30  08.30 – 15.30  

 
 

 


