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Ledelsesstruktur: 
 
På kommunalbestyrelsesmødet i går aftes vedtog man en lille ændring af ledelsesstrukturen på 
Glostrup Skole. Fremover arbejder man ikke med begrebet strategisk ledelse, men med begrebet 
lederforum. Den kommende øverste skoleleder, samt Michael Ingelhardt, Helle Saabye og Gitte 
Sonne (administrativ leder) vil sammen med de 4 Afdelingsskoleledere udgøre lederforummet. Det 
betyder samtidig, at afdelingsskolelederne såvel vil få større indflydelse på de beslutninger, der 
træffes centralt, men også få større ansvar lokalt. 
 
I den forbindelse arbejder vi på, at de lokale MED-underudvalg, der er på skolerne, bliver omdannet 
til MED-Lokaludvalg.  Dette udvalg skal have reel indflydelse og kommer til at matche de ansvars-
områder, den lokale Afdelingsskoleleder har. 
 
Stillingen som øverste skoleleder er slået op og kan ses på kommunens hjemmeside. Der er 
ansøgningsfrist den 31. januar med forventet ansættelse pr. 1. april 2016. 
 
Ferie: 
 
Mange er påbegyndt planlægning af sommerens ferie, og i år ligger den kollektive ferie i uge 27 –  
28 –  29 – 30 + uge 42. 
 
Planen for elevernes ferie og fridage er ligeledes udmeldt og sommerferien bliver fra uge 26 med 
start igen i det nye skoleår torsdag den 11. august 2016. 
 
AT – påbud: 
 
Arbejdstilsynet har været på besøg på både Nordvangskolen og Vestervangskolen, og begge steder 
er der givet et påbud omkring forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Dette er ret 
alvorlige påbud, som skal efterleves, og skolens MED-udvalg har sat en proces i gang, hvor 
medarbejderne de to steder skal involveres. Michael har lavet et skriv på intra omkring det. 
 
TAL-sammen: 
 
Glostrup Kommune laver én gang om året en trivselsundersøgelse – kaldet TAL sammen. Det er 
vigtigt, at så mange som muligt svarer på spørgeskemaet, så vi får et retvisende billede af, hvordan 
medarbejderne oplever deres arbejdsmiljø. Der er 20 spørgsmål, som tager ca. 10 minutter at svare 
på. 
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Nedenfor et link til undersøgelsen  
 
 https://system.enalyzer.com/customers/glostrup/login/ 
 
og et link til svarbarometeret, så man kan følge svarprocenten på sin arbejdsplads. 
 
http://system.enalyzer.com/Modules/GenericStats/default.asp?MId={3F60B3F0-2E74-4D9E-A4E8-
41991F28BDC7}&PId={C53C4075-EA9C-4CFE-AB63-E1295A63EB83}&LID= 
 
Planlægning af næste skoleår: 
 
Planlægningen af næste skoleår er så småt i gang. Kredsstyrelsen er startet på drøftelserne omkring 
den Fælles Forståelse med Michael. Vi har holdt et evalueringsmøde med hele kredsstyrelsen og 
afdelingsskolelederne, hvor vi har sat fokus på et par vigtige områder. Grundet ledelsessituationen 
pt. får vi ikke lov at lave de store ændringer. Vi har meget fokus på opgaveoversigterne og dialogen 
omkring dem, samt mulighederne for Fleks. Ikke alle lærere har den store glæde af fleksaftalen, da 
deres undervisningstimer ligger både tidligt og sent. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man registrerer sin fleks i TRIO-fleks, men at man 
også sørger for at overholde fleksaftalen med højst +/- 12 timer. Har man for mange timer stående på 
sin fleks og man ikke kan nå at afvikle dem inden den 20.6.2016 bliver de ikke godskrevet og så 
ender man med at udføre gratis arbejde. 
 
Sidste skoleår valgte DLF centralt at droppe kalenderen i papirudgave. I samarbejde med andre 
kredse valgte vi at tilkøbe kalenderen i et begrænset omfang, da vi vidste, at mange var glade for 
papirudgaven, men også at flere medlemmer udelukkende bruger elektronisk kalender. Vi har valgt at 
bestille kalenderen igen næste skoleår og med et lidt større oplæg. 
 
 
Vigtige datoer i kalenderen i foråret: 
 

 Generalforsamling torsdag den 16, marts kl. 16 i Personalerummet på Nordvangskolen  
 

 Medlemskursus den 15. – 16. april på Hotel Frederiksdal. 
 

Der kommer nærmere information om begge arrangementer, når tiden nærmer sig, men sæt X i 

kalenderen allerede nu. 
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