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Vi cykler til arbejde: 
Igen i år betaler Arbejdsmiljøpuljen i Glostrup Kommune for at deltage i kampagnen Vi cykler til 
arbejde, som løber af stablen i perioden 1. – 31. maj. Man kan tilmelde hold på 4 – 16 kolleger, og 
udover kampagnens præmier kan man vinde lokale præmier fra Glostrup Kommune. Man tilmelder 
sig på www.vcta.dk og opgiver EAN nr. 5798009041616 – og skriver Ghita Lenz i kontaktoplysninger. 
Sidste frist for tilmelding er 18. april 2016. 
 
Løn pr. 1.4.2016: 
Alle stiger 1 løntrin med aprillønnen. Til gengæld forsvinder tillægget for udfasning af alderspension 
på henholdsvis 305/355 kr. om måneden. Alle vil opleve en mindre lønstigning på 70 – 400 kr. om 
måneden. 
 
Lærernes Pension: 
Der er valg til Medlemsfora Øst i Lærernes Pension for den næste 3 årige periode. Man behøver ikke 
vide noget om pensioner, investeringer, overenskomster eller lignende, men man får indblik i pension 
og indflydelse på, hvordan pensionen skal være sammensat, samt indflydelse på principperne for 
investering af pensionsmidlerne. Man kan oprette sig som kandidat på www.fora-valg.dk, 
finde fem stillere (disse skal også have en pensionsordning i LP). De 5 stillere skal være godkendt 
senest den 30. april. Hvis der er flere end 30 kandidater bliver der afholdt valg, og de 25, der har flest 
stemmer kommer ind i forummet. 
 
Tjenestemandspension: 
Har man som tjenestemand overvejelser omkring pensionering i den nærmeste fremtid, er det en god 
idé at kontakte kredskontoret for at få en pensionsberegning. Frem til og med den 30. september 
2016 pensioneres man fra et højere løntrin end man aflønnes på. Om dette også er tilfældet efter den 
1. oktober 2016 vides nok først omkring sommerferien. 
 
Skolerunde: 
Kredsstyrelsen har aftalt, at vi laver en skolerunde i spisepauserne omkring dialog om 
opgaveoversigten og brugen af Fleksordningen i uge16.  
 
Kortere skoledag i indskoling og specialklasser/gruppeordninger: 
Børne- og Skoleudvalget ser positivt på muligheden for en kortere skoledag for de yngste elever og 
specialklasser/gruppeordninger. Lige nu undersøges mulighederne og temaet tages op igen på deres 
næste møde i april måned. 
 
Medlemskursus: 
Husk tilmelding til medlemskurset på Hotel Frederiksdal den 15. – 16. april skal være 
tillidsrepræsentanten eller kredskontoret i hænde senest den 7. april. Vi håber, at rigtig mange har 
lyst til at deltage, så vi kan få nogle fornøjelige dage med både faglige input og hyggeligt samvær på 
tværs af undervisningsstederne. 
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Læringsmålsstyret undervisning og læringsplatforme: 
 
På generalforsamlingen blev vedlagte resolution vedtaget og den er sendt til vores øverste ledelse.  
 
Kredsstyrelsen drøfter vores henvendelse med skolens ledelse på det kommende 
kredsstyrelsesmøde. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Glostrup Lærerforening, forsamlet til generalforsamling den 17. marts 2016, udtaler følgende vedr. 
AP Møller projekt og brugen af Meebook: 
 

Begrebet målstyret undervisning er nævnt i aftaleteksten om folkeskolereformen, og 
undervisningsministeriet har efterfølgende lavet en vejledning i læringsmålstyret undervisning. Selv 
om hverken læringsmål eller læringsmålstyret undervisning er at finde i folkeskoleloven, og selvom 
det ifølge ministeriet udelukkende er brugen af Fælles Mål, der er obligatorisk, har læringsmålstyret 
undervisning fået en indgribende betydning på vores arbejde, ift. planlægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisningen på Glostrup skole.  
 

Til arbejdet med den læringsmålstyrede undervisning bruges læringsplatformen Meebook. Lærerne 
har været på et 3 timers kursus i brugen af Meebook, og der er på hver skole udnævnt Superbrugere 
af programmet, som skal støtte og vejlede lærere og ledere i deres brug af Meebook.     
 

Det, at læreren tilrettelægger, gennemfører og evaluerer sin undervisning efter mål, er der ikke noget 
nyt i, derimod er Læringsmålstyret undervisning et begreb i udvikling. Læringsmålstyring som metode 
er en del af en både en international trend og af en generel styringstendens i den offentlige sektor 
(mål- og resultatstyring). 
 

Vi har som lærere en række bekymringer ift. denne fokus på Læringsmålstyret undervisning som 
didaktisk metode og brugen af Meebook: 
 

 Vi er bekymrede for, at fokus på elevernes læring indsnævres og mindskes til det målbare. 
Brede kompetencer som vurderingsevne, samarbejdsevne, historisk bevidsthed, 
selvstændighed, kritisk tilgang, empati er ikke umiddelbart målbare. 

 

 Den sparsomme forberedelsestid bruges på instrumentel opstilling af læringsmål, og det 
efterlader ikke megen tid til andre didaktiske og pædagogiske overvejelser. Løfter det 
elevernes faglige niveau? 

 

 Hvilken betydning får det for fagligt udfordrede elevers trivsel, når undervisningen er 
målstyret?  

 

 Eleverne lærer ikke nødvendigvis det, de bliver undervist i, bare fordi der er mål for det. Vi skal 
som lærere tilrette undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev og differentiere 
undervisningen herefter, og vi stiller os derfor kritiske overfor, at Læringsmålstyret 
undervisning er gavnligt for undervisningseffekten for alle elever i alle fag til alle tider. Hvor er 
den anderledes og alsidige skoledag, når lærerne har brugt det meste af deres 
forberedelsestid på at finde rundt i Meebook? Man kan i øvrigt være bekymret for om 
Meebook kan rumme plads til undervisningsdifferentiering. 

 

 Lærere og ledere er ikke fortrolige med arbejdet i Meebook, og der bruges uhensigtsmæssigt 
meget tid på at navigere på platformen. Det er heller ikke gennemskueligt, hvordan forældres 
og elevers brug af Meebook skal forløbe. 
  

 Det er ikke tydeligt for lærere om den elevplan, Meebook har udviklet, er hensigtsmæssig og 
brugbar i samarbejdet med elever og forældre. 

        

  


