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Den 30. oktober 2015 
 

Løntjek i uge 45 og 46: 
 
De faglige organisationer i hele landet har valgt at sætte fokus på om man får udbetalt den korrekte 
løn i uge 45 og 46. Thomas og Lene tager en skolerunde i forbindelse med spisepauserne: 
 

 5/11  på Skovvangskolen 

 6/11  på Søndervangskolen 

 10/11 på Vestervangskolen  

 13/11 på Nordvangskolen 

 16/11 på Ejbyskolen 

 16/11 på Hospitalsskolen – Børneskolen 

 17/11 på Hospitalsskolen - Ungeskolen 
 

I forbindelse med løntjekket skal man have sin lønseddel og sin opgaveoversigt tilgængelig. 
Har man ikke mulighed for at få den tjekket den dag, vi er på skoleafdelingen, skal man blot aflevere 
lønseddel og opgaveoversigt, evt. via tillidsrepræsentanten, og så tjekker vi den efterfølgende. 
 
Inklusion: 
 
I efteråret 2012 lavede Glostrup Lærerforening en inklusionsundersøgelse og denne gentager vi i den 
kommende tid. I vil meget snart modtage et link til undersøgelsen, som vi håber, at I vil bruge lidt tid 
på at udfylde. Sidste gang havde vi en besvarelsesprocent på 80 %, og det ville være rart, hvis vi 
kunne komme op på det samme flotte resultat denne gang. 
 
Ansættelse af ny  skoleleder: 
 
Glostrup Skole skal have en ny skoleleder og i den forbindelse blev to lærere og 1 pædagog fra hver 
skoleafdeling inviteret til et møde i tirsdags med Direktør Lene Magnussen og Centerchef Kirsten 
Balle. Vi fik som medarbejdere muglighed for at komme med input til ledelsesprofilen og blev 
orienteret om ansættelsesprocessen. Det var et meget positivt møde, hvor vi opfattede, at der blev 
lyttet til vores synspunkter. Processen er sat i gang i samararbejde med et rekrutteringsfirma, og man 
forventer at ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 6, og med forventet ansættelse 1. april. 
I mellemtiden er Michael Ingelhardt konstitueret som skoleleder og vi fortsætter de forhandlinger, vi 
har omkring løn med ham. Ligeledes holdes planen med hensyn til evaluering af den Fælles 
Forståelse. 
 
Medlemsmøder – møder i faglig Klub i uge 45 og 46: 
 
Der holdes overalt i landet faglig klub møder i de kommende uger, hvor de 15 punkter i 
arbejdstidsbilaget skal evalueres. Jeres Tillidsrepræsentant orienterer jer om tidspunktet for mødet 
på jeres skole. 
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Kommunalt Intromøde for nye medarbejdere i Glostrup Kommune: 
 
Næste møde holdes den 18. november fra kl. 8.45 til 12.15. Man skal tilmelde sig gennem sin leder. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Kredsstyrelsen 


