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Efterårsferien står for døren i uge 42 og i Glostrup er det en kollektiv ferieuge, så 
lærere og børnehaveklasseledere, der ikke har været ansat i Glostrup Kommune i hele 
2014 og derfor ikke har optjent fuld ferie fra Glostrup kommune skal inden ferien 
starter: 
 

 Enten indsende feriekort til tidligere arbejdsgiver eller 

 Kontakte a-kassen om dagpenge for kollektiv ferie ved hjælp af dette link: 
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/ 
 

 
Glostrup Kommunes lønsystem – Silkeborgløn – registrerer formentlig først den 
manglende løn med novemberlønnen, så derfor skal man huske at gemme pengene til 
næste måned, hvor man får mindre udbetalt. Dette giver ikke problemer med 
udbetaling af feriepenge/feriedagpenge. 
 
Glostrup Kommune vedtog et budget for næste år på deres ekstraordinære 
kommunalbestyrelsesmøde sidste torsdag. Et knebent flertal besluttede at tilføre 3,35 
mio. kr. til Glostrup Skoles økonomi samt 1,75 mio. kr. til elevtablets. Efter både vores 
og flere politiske partiers mening er det langt fra nok til at opretholde et ambitiøst 
ønske om, at skolen skal ligge blandt de 10 bedste i landet, og vi havde fra 
lærerforeningen fremsendt et ønske om 14 mio. kr., så der kunne være mulighed for 
holddeling/tolærerordning og at vikarkontoen blev hævet til det faktiske forbrug. Vi har 
nu levet med tilretningsplanen siden maj måned og oplevelsen er, at der er ikke meget 
økonomi at gøre godt med heller ikke til indkøb af bøger og andre materialer. Selv om 
det er positivt, at man investerer i IT kan det ikke løse alle udfordringerne, specielt ikke 
når grejet ikke virker, og der ikke er råd til at få det repareret. 
 
Skoleleder Henrik Reumert har fået nyt job som Centerchef for Børn og Unge i 
Halsnæs Kommune pr. 1. november. Michael Ingelhardt konstitueres som skoleleder 
indtil der er fundet en afløser. Center for dagtilbud og Skole er i gang med at drøfte 
ansættelsesprofil og indstillingsudvalget indkaldes hurtigst muligt. Det forventes at 
stillingen tidligst vil kunne være besat den 1.1.2016. 
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Vi var startet med at forhandle div. tillæg med Henrik Reumert, men om dette kan 
færdiggøres inden han stopper vides ikke i skrivende stund. 
 
De faglige organisationer har aftalt at lave Løntjek i uge 45 og 46. Thomas og Lene 
kommer ud på skolerne i forbindelse med spisepauserne og her kan man få tjekket om 
lønnen er korrekt. Vi skal bruge både opgaveoversigten og lønsedlen for at kunne 
tjekke, om man får udbetalt den rette løn. Efter efterårsferien melder vi ud, hvornår vi 
er på hvilke skoler. 
 
Der holdes Faglig klubmøder i uge 45 og 46 overalt i landet. De 15 punkter fra 
arbejdstidsbilaget vil danne baggrund for en evaluering, som vi kan gå videre med 
både i vores lokale drøftelser i evalueringen af den Fælles Forståelse og på landsplan i 
forhold til kommende forhandlinger. Derfor har vi et stort ønske om, at rigtig mange 
medlemmer vil støtte op om møderne i faglig Klub. Jeres Tillidsrepræsentant 
informerer jer om mødedagen på jeres skole. 
 
I forbindelse med AP-Møllerprojektet afholder vi et fagligt møde for de lærere, der er i 
gang med aktionsvejlederuddannelsen onsdag den 28. 10. 2016 kl. 15 på 
kredskontoret. Vi er godt klar over, at i en presset hverdag, kan det være svært at 
overskue endnu et møde, men hvis bare én fra hver matrikel kan deltage, så vi får en 
briefing om hvilke problemstillinger I har, vil det være rart. Lene skal sammen med 
kredsformændene fra Brøndby og Vallensbæk til møde med de tre centerchefer dagen 
efter og vil gerne kunne give en aktuel status på netop aktionsvejledning. 
 
Med ønsket om en rigtig god efterårsferie til alle. 
 
Venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


