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Efterårsferien står for døren i uge 42 og i Glostrup er det en kollektiv ferieuge. Lærere 
og børnehaveklasseledere, der ikke har været ansat i Glostrup Kommune i hele 2015 
og derfor ikke har optjent fuld ferie fra Glostrup Kommune, skal inden ferien begynder: 
 

 Enten indsende feriekort til tidligere arbejdsgiver eller 

 Kontakte a-kassen om dagpenge for kollektiv ferie ved hjælp dette link 
https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/ 

 
Glostrup Kommunes lønsystem – Silkeborgløn – registrerer formentlig først den 
manglende løn med november-lønnen, man skal derfor huske at gemme pengene til 
næste måned, hvor man får mindre udbetalt. Dette giver ikke problemer med 
udbetaling af feriepenge/feriedagpenge. 
 
 
Kommunalt budget. 
Glostrup Kommunes budget for 2017 bliver vedtaget i kommunalbestyrelsen den 12. 
oktober. I år er der indgået et budgetforlig med 18 ud af 19 KB-medlemmer.  
 
Budgettet ser fornuftigt ud, da man har fået en ekstraordinær stor indtægt fra 
selskabsskatterne og derfor er der økonomi til flere initiativer på anlægssiden og 
ligeledes tiltag på driftssiden, samt en skattesænkning på 0,1 %.  
Lærerforeningens høringssvar kan ses som bilag til denne information. 
 
 
Skoleledelse. 
Det lykkedes ikke at ansætte en kvalificeret skoleleder i foråret og Michael Ingelhardts 
konstituering blev aftalt at fortsætte indtil marts 2017. Skolelederstillingen slås op 
meget snart med ansættelsessamtaler i januar måned. Ligeledes er en stilling som 
ambitiøs leder af indskoling, fritidsdel og specialområdet slået op med ansøgningsfrist 
12. oktober.  
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Løn. 
Der er lønstigninger både i oktober måned og i januar måned. 
 
I lighed med tidligere år laver de faglige organisationer Løntjek i uge 44, 45 og 46. 
Thomas og Lene kommer ud på skolerne i forbindelse med spisepauserne og her kan 
man få tjekket om lønnen er korrekt. Vi skal bruge både opgaveoversigten og 
lønsedlen for at kunne tjekke, om man får udbetalt den rette løn. Efter efterårsferien 
melder vi ud, hvornår vi er på hvilke skoler. 
 
 
Evaluering af bilag 4 omkring arbejdstid. 
Der har været rigtig meget fokus på lærernes arbejdstid, opgaveoversigt og dialogen 
om denne. Tirsdag den 1. november skal afdelingsskolelederne og 
tillidsrepræsentanterne til et stort regionalt møde med dette på dagsordenen. Målet er 
dels at få evalueret bilaget, men også at få sat fokus på fornuftige arbejdsforhold. 
Specielt ønsket om at få sat tid på opgaverne, herunder på forberedelsen, fylder rigtig 
meget. 
 
 
Sygefravær. 
Glostrup Kommune har valgt at gøre en ekstraordinær indsat i forbindelse med 
sygefraværet. I forårets opgørelse havde kommunen det tredje højeste sygefravær i 
hele landet. Pt. arbejder man på flere kanter med at få nedbragt det alt for høje fravær, 
både af hensyn til de syge, men også af hensyn til arbejdspladsens drift. Hvis det er 
vilkår på arbejdspladsen, der er skyld i sygefraværet, har arbejdsgiveren en stor pligt til 
at gøre noget ved det, for trivsel og sygefravær hænger uløseligt sammen. Dette vil 
man også have fokus på ved næste TAL-sammen (trivselsundersøgelse) i januar 
måned. 
 
 
Med ønsket om en rigtig god efterårsferie til alle. 
 
 

 
 
 
Venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
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Høringssvar fra Glostrup Lærerforening til aftale om budget 2017 for Glostrup Kommune. 

Glostrup Lærerforening finder det positivt, at der er indgået et bredt politisk forlig omkring det 
kommende års kommunale budget, og vi finder, at der er mange positive elementer, som kan være 
med til at løfte mulighederne for at leve op til folkeskolens krav. 

Vi foreslår derfor, at en større del af puljen til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler 
øremærkes til at etablere spændende ude-læringsmiljøer på skoleafdelingerne, så eleverne får 
mulighed for mere bevægelse i dagligdagen, samt at lærerne har mulighed for at leve op til kravet om 
at lave anderledes og spændende undervisning uden for klasselokalet. 

Ligeledes er det positivt, at der er afsat en pulje til solafskærmning, så det fysiske arbejdsmiljø bliver 
bedre for både børn og voksne, samt investering i it på Glostrup Skole. En renovering af 
Nordvangskolen har været tiltrængt og en start med at renovere de tidligere gymnastiksale, så der 
kan etableres spændende læringsmiljøer til eleverne, er velkomment. Ligeledes de it-investeringer, 
der bliver tilført, samt at der er sat midler af til driften positive elementer. Det er dog nødvendigt, at 
der ud over midler til driftsomkostningerne til de interaktive tavler sættes midler af til drift af 
PC’ere/Cromebooks, hvis vi skal kunne bruge dem så optimalt som lærerne gerne vil. 

Selv om der sidste år blev afsat bedre økonomi til Glostrup Skole løste man ikke problematikken 
omkring 1. aprilbørnene, og ved at nedlægge puljen, man havde etableret i forbindelse med 
folkeskolereformen, vil man komme til at mangle disse midler til foråret, når de kommende 
børnehaveklasseelever starter i SFO’en. 

Forslaget om, at Ungdomscenteret lukning vil give nogle udfordringer. Dels for 10. klasses eleverne 
som samles på en af skoleafdelingerne, og ikke længere er et centralt tilbud på linje med andre 
ungdomsuddannelser, og dels for de elever, der går i 7-8-9’eren. Sidstnævnte elevgruppe er en 
sårbar gruppe, der har haft det svært på deres tidligere skole, og de vil nu ikke længere have et 
centralt fristed. Dette kan evt. løses ved at bruge en villa i tilknytning til en skole, lige som man har 
gjort med Katamaranen på Søndervangskolen. 

Vedr. nedlæggelse af ledelsesstillingen i PPR vil opgaverne stadig være dér, og blot skulle udføres af 
andre uden der tilføres resurser hertil. I disse tider hvor Inklusion står højt på dagsordenen er det 
svært at se, at det har en høj prioritet, når man samtidig vil reducere i ledelsesopgaven. I de sidste 
par år har inklusion af elever med særlige behov været en meget stor opgave, som lærerne har taget 
på sig, men det kræver også, at der er en leder alene med dette fokusområde, som kan støtte op om 
opgaven. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Jensen 
Formand for Glostrup Lærerforening 
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