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Velkommen tilbage fra sommerferie og et lidt lunefuldt sommervejr, hvis man har 
tilbragt sommeren i Danmark. Specielt velkommen til de nye lærere, der er startet i 
dette skoleår.  
 
I sommerferien var der et interview med borgmesteren i anledning af hans 60 års 
fødselsdag. Her kom han med en uheldig bemærkning om folkeskolen, hvor han ikke 
mente udviklingen af forskellige læringsstile var nået langt nok. Vi er i kredsstyrelsen i 
dialog med borgmesteren omkring hans uheldige bemærkninger. 
 
Introarrangementer: 
 
Glostrup Kommune afholdt et introarrangement for nye medarbejdere tirsdag den 9. 
august. Her blev man orienteret om, hvordan kommunen er sammensat politisk og 
hvordan den er organiseret, og en orientering om, hvordan man får medindflydelse. 
Nogle af de nye havde ikke mulighed for at deltage, men vi vil opfordre ti, at man så 
deltager i et af de kommende introarrangementer. De næste afholdes den 26. august 
og den 4. november. Disse to arrangementer er for alle nye medarbejdere i hele 
Glostrup Kommune, og de afholdes hvert kvartal. Arrangementerne er obligatoriske, 
og man skal tilmelde sig gennem sin leder. 
 
I løbet af september måned laves et introarrangement for nye lærere og pædagoger 
på Glostrup Skole. Her vil man få indblik i, hvilken organisation man har på skolen, 
som er landets næststørste skole.  
 
Mulighed for nedsat tid pga. alder: 
 
Med LOV 409 og udfasning af 60-års reglen/aldersreduktion blev indført en helt ny 
regel om ret til nedsat tid for lærere, der er født fra og med 1.8.1956 til og med 
31.7.1963. Denne gruppe har ret til nedsat arbejdstid fra det skoleår, de fylder 60 år 
mod en tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsret. Dog max. 175 timer på 
årsbasis. 
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Man skal være opmærksom på eventuelle konsekvenser af nedsat arbejdstid i forhold 
til a-kassen. For lærere, der er med i efterlønsordningen, kan det få konsekvenser for 
optjening af skattefri præmie. Rådgivning herom gives af a-kassen. 
 
Kommunalt budget: 
 
I den kommende periode skal vi i kommunen drøfte de næste års budgetter.  
 
Budgetmaterialet blev offentliggjort 17. august, og hovedelementerne i det 
administrative oplæg på skoleområdet er: 
 

 Drift af IA-tavler på GSK + 767.000 kr. 

 FSR-puljen annulleres (har været brugt til utilsigtede udgifter og nulstilles efter 
den ekstra tildeling på 3½ mio. kr. som skolen fik sidste år). 

 Natursamarbejde fortsætter + 200.000 kr. 

 Udeareal Skovvangskolen + 360.000 kr. 

 Besparelse skolestart - 500.000 kr. 

 Nedbringelse af sygefravær GSK på - 500.000 kr. 

 ½ lederstilling NO bortfalder 1.1.2017. 
 
Den kommende periode er der politiske drøftelser samt en høringsfase i både MED og 
bestyrelser, hvor man kan komme med input. 
 

Har man lyst til at følge med i budgettet ligger 1. behandlingsbudgettet for 2017 nu på 
hjemmesiden - http://www.glostrup.dk/politik/budget-og-regnskab/budget.   
 

Træffetider på kredskontoret: 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lene 08-15.30 08.00 – 17.00 08.00 – 15.30 08.00 – 17.00 08.00 – 12.00 

Thomas  09.00 – 14.00 Efter aftaler 09.00 – 15.30  

Annemette    08.00 – 15.30  

Connie  08.30 – 14.30  08.30 – 15.30  

 
Man kan i akutsager altid få fat i Lene på l@dlf.org eller mobil 24 61 36 84. 

 
 
 
 

Venlig hilsen  
 
kredsstyrelsen 
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