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Juleferien nærmer sig med hastige skridt, og forhåbentlig vil julefreden indfinde sig, så lærere og 
børnehaveklasseledere får den nødvendige restituering efter et halvår med endnu flere nye tiltag. 
Elevernes ferie er fra mandag den 21. december til søndag den 3. januar (begge dage inkl.). Mandag 
den 21. og tirsdag den 22.12 er tidligere meldt ud som arbejdsdage for lærerne. Da skolen ikke laver 
noget fælles, som kræver tilstedeværelse, har man har mulighed for at bruge sin fleks, eller omlægge 
andre opgaver. De øvrige dage i juleferien er anderledes skoledage og er lig med afspadsering, og 
altså ikke ferie, så nyuddannede får løn i juleferien og skal ikke kontakte a-kassen/jobcenteret. 
 
TAL Sammen: 
 
Kommunen gentager den obligatoriske Trivselsundersøgelse TAL Sammen i starten af det det nye 
år med deadline den 1. februar. Materialet indeholder lige som sidste år lederspørgsmål og 
spørgsmål til den psykiske del af arbejdsmiljøet, herunder vold, trusler og mobning. Selv om nogen 
måske ikke oplever, at der er sket den helt store forandring siden sidste år, er det vigtigt, at man 
deltager i undersøgelsen, så vi har en mulighed for at følge op på de handleplaner, som er lavet på 
hver enkel arbejdsplads. 
 
I forbindelse med sidste års TAL – sammen og APV har Glostrup Skoles MED-udvalg haft 4 
indsatsområder og de enkelte skoleafdelinger supplerede med egne indsatser. Glostrup Skoles 
MED-indsatser omfattede: 
 

 Modtagelse af nye medarbejdere 

 Sammenhæng mellem opgaver og resurser 

 Overlevering af elever mellem skoleafdelinger på GSK 

 Sygefravær 
 
Løntjek: 
 
Thomas og Lene har lavet løntjek af rigtig mange lønsedler i løbet af efteråret, og der er også fundet 
enkelte større fejl og en teknisk fejl i tillægget, der gives for mere end 750 undervisningstimer. Vi er i 
dialog med Center for Personale om disse fejl. Vi blev dog opmærksomme på, at mange lærere ikke 
er klar over, at der er ændret i opgaveoversigten siden skoleårets start. Dette skal man være meget 
opmærksom på for når man får ændret i sine arbejdsopgaver, herunder antallet af 
undervisningstimer, og man stiger til over 750 undervisningstimer om året, får man et tillæg på 
118,02 kr. pr. time, så det er ikke helt billigt for ledelsen at skrue op for antallet af lektioner. 
 
Praktikaflønning: 
 
Vi har forlænget aftalen for aflønning af praktikken for den nye læreruddannelse, som vi indgik sidste 
skoleår. Skolen får først penge fra UCC efter 3. semester i læreruddannelsen og kun penge for dem, 
der har indstillet til en kompetencemålsprøve. Praktikkoordinatorerne er lederne behjælpelige med 
indberetningen, så praktiklærerne får den korrekte afregning. 
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Fælles forståelse: 
 
Kredsen er i gang med en evaluering af de nuværende arbejdstidsregler (LOV 409 – herunder bilag 
4) og den Fælles Forståelse, som er indgået på Glostrup Skole. Vi vil i den anledning gerne sige 
tusind tak til alle jer, der brugte tid på at gennemgå spørgsmålene på møderne i Faglig klub. Det har 
givet os et ganske godt overblik. 
 
Resultaterne er sendt ind til DLF centralt og vi arbejder med problemstillingerne lokalt i samarbejde 
med ledelsen. Den 7. januar holder vi et fællesmøde mellem kredsen og afdelingsskolelederne og 
strategisk ledelse for at drøfte det videre forløb. 
 
Skærmbriller: 
 
Der har været nogen usikkerhed om muligheden for at få tilskud til skærmbriller. Reglen er, at man 
skal downloade en rekvisition fra kommunens intranet Globen eller henvende sig til sin leder. 
Rekvisitionen gælder til Louis Nielsen, og ikke andre steder. 
 
Inklusion: 
 
Tak til de ca. 70 lærere, der svarede på inklusionsundersøgelsen. Resultatet skal fremlægges for 
Inklusionsfølgegruppen i starten af januar måned, men overordnet set er der ikke sket den store 
ændring i de 3 år inklusionsstrategien har eksisteret.  
 
Intro for nye medarbejdere i Glostrup Kommune: 
 
Det næste intromøde foregår tirsdag den 26. januar kl. 8.45 til 12.30 på Glostrup Bibliotek. 
Informationen herom ligger på Globen (kommunens intranet). Man tilmelder sig gennem sin leder. 
 

Glostrup Lærerforening siger velkommen til alle de nyansatte. 
 
Kredskontoret: 
 
Kredskontoret holder lukket i juleferien, men har man akut brug for hjælp kan Lene kontaktes på 
l@dlf.org eller 24 61 36 84. 
 
Kontingent 2016: 
 
Kontingentet til Glostrup Lærerforening fortsætter uændret i 2016. 
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