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Vi er kommet ind i december og julen nærmer sig. I år er det jo en arbejdsgivervenlig juleferie, hvor 2 
af helligdagene ligger på en søndag. Børnenes juleferie er i år fra fredag den 23. december til 
mandag den 2. januar (begge dage inkl.) og lærere og børnehaveklasseledere har 0-dage dvs. 
afspadsering, og altså ikke ferie. Nyuddannede får løn i juleferien og skal ikke kontakte a-kas-
sen/jobcenteret. 
 
Løntjek: 
 
Thomas og Lene har lavet løntjek af rigtig mange lønsedler i løbet af november måned. Det er et 
initiativ de faglige organisationer står bag, som vi har lavet i de sidste 3 år. I år fandt vi en generel fejl 
hos alle nemlig, at der ikke var udbetalt ulempetillæg på 83,33 kr. månedligt siden august måned. 
Fejlen er blevet rettet og man har fået reguleringen med udbetaling af lønnen 1. december. Der er 
også fundet et par større fejl, som vi er i gang med at få rettet i samarbejde med Glostrup Skoles 
administration og personaleafdelingen. Vi blev også opmærksomme på, at nogle lærere ikke er klar 
over, at der er ændret i opgaveoversigten siden skoleårets start. Dette skal man være meget 
opmærksom på. Når man får ændret i sine arbejdsopgaver, herunder antallet af undervisningstimer, 
og man stiger til over 750 undervisningstimer om året, får man et tillæg på 119,62 kr. pr. time. Det er 
altså ikke helt billigt for ledelsen at skrue op for antallet af lektioner. 
 
Tjenestemandspension: 
 
Der er endnu ikke kommet nogen udmeldinger fra Moderniseringsstyrelsen om forholdet mellem 
løntrin og skalatrin i perioden 1.4. til 1.8.2017. Vi har forespurgt i DLF, og de har endnu ikke 
modtaget de nødvendige talmæssige forudsætninger for beregningerne. Er man i tvivl omkring det 
bedst egnede tidspunkt for at blive pensioneret i dette skoleår er det vigtigt, at man kontakter Lene på 
kredskontoret senest den 20. december. 
 
TAL Sammen: 
 
Kommunen gentager den obligatoriske Trivselsundersøgelse TAL Sammen fra den 24. januar - 13. 
februar 2017. Resultaterne af undersøgelsen vil ligge klar den 1. marts 2017. Materialet indeholder 
lige som sidste år lederspørgsmål og spørgsmål til den psykiske del af arbejdsmiljøet, herunder vold, 
trusler og mobning. Derudover kommer et ekstra spørgsmål, om der er blevet fulgt op på sidste års 
undersøgelse. Det er utrolig vigtigt, at man deltager i undersøgelsen, som tager 5 – 10 minutter, også 
selv om nogen måske ikke fornemmer, at der er sket den helt store forandring siden sidste år. 
Derved får vi mulighed for at følge op på de handleplaner, som er lavet på hver enkel arbejdsplads. 
 
Fælles forståelse: 
 
Kredsen skal i gang med at drøfte næste års Fælles Forståelse med Glostrup Skoles ledelse.  
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Politisk har man ikke ønsket, at vi kunne gå i dialog omkring en regulær aftale, så muligheden er, at 
forbedre den Fælles Forståelse. I bilag 1 til den Fælles forståelse står der nogle vigtige oplysninger 
om fleks og brugen af TRIO. Det er rigtig vigtigt, at man bruger systemet, også hvis man forbereder 
sig hjemmefra. Man skal også være opmærksom på tilstedeværelsestiden, specielt på de anderledes 
skoledage og især hvis man er på nedsat tid. 
 
Fleksibel Skole: 
 
Glostrup skole har startet en dialog omkring fleksibel Skole. Dels for at gøre skoledagen bedre for 
eleverne, men også for at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø ved, at man kan tilrettelægge 
skoledagen anderledes. I den forbindelse er der nedsat en tænketank, som i løbet af de næste par 
måneder skal komme med ideer til, hvordan det kan gøres. 
 
Intro for nye medarbejdere i Glostrup Kommune: 
 
Det næste intromøde foregår fredag den 3. februar 2017 kl. 8.45 til 12.30 på Glostrup Bibliotek. 
Informationen herom ligger på Globen (kommunens intranet). Man tilmelder sig gennem sin leder. 
Det er utrolig vigtigt, at man som ny medarbejder deltager i det kommunale intromøde, for her får 
man nyttige oplysninger, som gælder for alle ansatte i kommunen. 
 
Kredskontoret holder lukket mellem jul og nytår, men har man akut brug for hjælp, kan Lene 
kontaktes på l@dlf.org eller 24 61 36 84. 
 
Kontingent 2017: 
 
Kontingentet til Glostrup Lærerforening fortsætter uændret pr. 1. januar 2017. 
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