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Den sidste uge inden elevernes sommerferie har budt på de traditionelle kommunale idrætsdage, 
oprydning og sommerafslutning, og nu venter børnenes sommerferie forude, som i år er 6 uger og 2 
dage, med start efter ferien onsdag den 10. august. Lærere og børnehaveklasseledernes ferie ligger 
fra mandag den 4. juli til og med fredag den 29. juli. Har man ikke optjent ferie for hele perioden 
(optjeningsåret er 2015), skal man inden ferien kontakte evt. tidligere arbejdsgiver og/eller a-kassen, 
som har fået besked om den kollektive ferielukning og beregner, hvor meget man skal have i 
dagpenge. Har man feriekort fra en tidligere arbejdsgiver skal det benyttes først. HUSK at man skal 
gøre det forud for ferien. 
 
Man kan have nogle udfordringer i forhold til lønudbetaling, hvis man ikke har været ansat i 
hele 2015. Uge 27 trækkes i julilønnen og uge 28+29+30 trækkes i augustlønnen. Man skal 
stadig bruge sit feriekort fra tidligere arbejdsgiver og efterfølgende søge dagpenge for 
kollektive ferie i a-kassen. Husk blot at gemme de for meget udbetalte lønkroner til måneden 
efter, hvor man bliver trukket i løn. Det giver ikke problemer i a-kassen, da de kigger på en 3 
måneders periode. 
 
I uge 26 har skolens ledelse lagt en særskilt plan for tilstedeværelse på skolen med div. kurser og 
møder. I denne uge vil der også være udlevering og drøftelse af opgaveoversigterne for næste 
skoleår. 
 
Næste skoleår starter for lærere og børnehaveklasselederes vedkommende mandag den 1. august, 
og der er lagt en plan for uge både uge 31 og de to dage i uge 32. Der vil tirsdag den 9. august være 
et intromøde for nye medarbejdere arrangeret af Glostrup Kommune. Dette møde er også for de 
medarbejdere, der er startet i løbet af dette skoleår. Man skal huske at antallet af timer i disse uger er 
mindre end normalugerne. 
 
Mange lærere og børnehaveklasseledere oplever, at de har mange timer, og måske også flere end 
sidste skoleår. Kommunalbestyrelsens beslutning om, at lærerne i gennemsnit skal undervise 760 
timer følger vi meget nøje, og vi har i kredsen fået lovning på at få alle opgaveoversigterne pr. 1. 
august. Derved kan vi tjekke om Glostrup Skole lever op til den politiske beslutning, og om der er 
nogle skæve fordelinger lærerne imellem, der gør det uhensigtsmæssigt at have mulighed for at 
kunne forberede sig kvalificeret.  
Det er vigtigt, at man har en dialog med sin leder om opgaveoversigten og både lederne og 
tillidsfolkene er meget opmærksomme på, at denne dialog foregår, så man kan få en 
forventningsafstemning i forhold til at kunne løse sine opgaver. I den Fælles Forståelse ligger der et 
bilag, som man kan tage udgangspunkt i til denne drøftelse. Der er lagt op til løbende drøftelser 
omkring opgaverne, især hvis der sker ændringer i løbet af skoleåret. Selv om Arbejdsretten ikke gav 
Lærerforeningen medhold i, at der skal stå tid på forberedelsen, er der ikke noget, der forhindrer én i, 
at man selv spørger, hvor meget tid lederen forventer man skulle bruge på at løse en opgave, så 
man kan sætte sit ambitionsniveau derefter. 
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Lærerforeningen er i en positiv dialog med ledelse og direktion om, hvordan vi kan genskabe 
Glostrup Skole, som en attraktiv arbejdsplads, så vi kan fastholde og rekruttere kvalificerede 
medarbejdere. Samtidig følger vi nøje arbejdet med Arbejdstilsynets påbud på Vestervang- og 
Nordvangskolen. Det er et langt sejt træk, som ikke løses på et splitsekund, men formentlig tager 
noget tid. Vi er dog fortrøstningsfulde om, at det vil lykkes, hvis vi alle sammen støtter op. 
 
Hvis man som tjenestemand i den lukkede gruppe tænker at gå på pension i det kommende skoleår, 
er det en rigtig god idé at kontakte kredskontoret for at høre, om der er nogle tidspunkter af skoleåret, 
der er mere givtige end andre. Der er flere perioder af året, man kan blive pensioneret fra 1 – 2 
højere løntrin. 
 
 

Bliver du syg i ferien er der 2 regler: 
 
Regel 1 – syg inden ferie. 
Hvis du er syg op til feriens begyndelse skal man melde sig syg til sin 
leder. Der er tale om ferieforhindring og ferien kan derfor ikke 
påbegyndes. Den udskydes til et senere tidspunkt, og afholdelsen af 
erstatningsferien aftales med lederen. 

 
Regel 2 – syg i ferien. 
Denne regel bygger på en EU-dom, og blev for 3 år siden til en 
lovændring i Danmark. Man har i EU ret til 4 ugers ferie (i DK i 5 uger), 
og det betyder, at de første 5 sygedage ikke giver ret til erstatningsferie. 
Du skal straks melde dig syg, og dokumentere dette ved attest fra læge. 
(Udgiften hertil skal du selv betale). 
 

 
Ledelsen har meldt flg. ud, at sygemeldinger ikke skal ske til personalekontoret, men efter 
nedenstående vagtplan: 
 

Uge 27:  Lene Hummelgård 21 32 02 24 
Uge 28:  Kim Nielsen 21 59 35 74 
Uge 29:  Kristoffer Gregersen 31 51 37 60 
Uge 30: Heidi Larsen 31 22 44 38 

 
Glostrup Kommune har 825 års jubilæum i år, og i løbet af efteråret, vil der være en række aktiviteter 
for både borgere og medarbejdere. Festlighederne starter med Parkstafetten, som afholdes i 
Solvangsparken den 23. august kl 18. I kan læse mere om det på Globen eller i Liljen. Der er sidste 
frist for tilmeldingsfrist den 22. juni, og man kan vælge enten at løbe, gå eller bare at heppe. Vi vil 
meget gerne opfordre så mange som muligt til at deltage, så vi kan få en hyggelig aften sammen 
med mange andre af kommunens ansatte. 
 
Skifter man job lige op til eller i ferien må man meget gerne sende en mail til l@dlf.org med navn på 
den nye skole, så vi kan få flyttet jer til den rigtige lokalkreds, så I kan blive opkrævet korrekte 
kontingent. 
 
Ferielukning: 
 
Kredskontoret er lukket fra mandag den 4. juli til og med fredag den 29. juli. Kredsens almindelige 
post og mail tjekkes jævnligt, men har man akut brug for hjælp, kan man kontakte Lene på l@dlf.org 
eller mobil 24 61 36 84. 
 

I ønskes alle en rigtig god sommerferie  
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
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