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Velkommen til en række nye medlemmer, som er begyndt i løbet af skoleåret. Glostrup Kommune 
afholder introarrangementer 4 gange om året og det næste afholdes den 3. februar 2017 kl. 8:45 til 
kl. 12:00 på Glostrup Bibliotek. Man skal have grønt lys fra sin leder til at deltage og få hjælp til at 
tilmelde sig på skolens kontor senest 23. januar. 
 
Ledelse: 
 
Stillingen som skolens øverste skoleleder er slået op og kan ses på kommunens hjemmeside. Der er 
ansøgningsfrist den 27. januar 2017 med forventet ansættelse pr. 1. april 2017. Stillingsprofilen er lidt 
anderledes end sidste år, men vi håber alle, at vi får en leder, der forankrer og ikke forandrer alt for 
meget. 
 
Børnehaveklasser i skoleåret 2017/2018: 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede onsdag aften fordeling af børn til børnehaveklasserne næste 
skoleår. Man opretter 10 klasser selv om man grundet børnetallet godt kunne nøjes med 9 klasser. 
Der kommer 3 på Søndervang, 2 på Vestervang, Skovvang og Nordvang samt 1 på Ejby. Derudover 
oprettes parallelhold ift. Adfærd på Skovvang og et ift. Sprog på Vestervang. 
 
Ferie: 
 
Mange er påbegyndt planlægning af sommerens ferie og i år ligger den kollektive ferie i uge 27, 28, 
29, 30 + uge 42. Da mandag den 31. juli ligger i indeværende normperiode kan første arbejdsdag 
efter sommerferien tidligst blive tirsdag den 1. august. 
 
Planen for elevernes ferie og fridage er ligeledes udmeldt, og sommerferien begynder fra uge 26 med 
start igen i det nye skoleår onsdag den 9. august. Skolebestyrelsens undersøgelse om vinterferiens 
placering endte med et stort flertal for at bibeholde uge 8. 
 
Der er åbnet for booking af Glostrup Kommunes feriehuse for højsæsonen 2017 på 
www.glostrup.dk/feriefonden. Man kan på hjemmesiden orientere sig om, hvilke sommerhuse der kan 
lejes og til hvilken pris. Fra 1.2. er der også et nyt lejemål. Der trækkes lod om feriehusudlejning i 
højsæsonen i slutningen af uge 8.  
 
TAL-sammen: 
 
Glostrup Kommune laver én gang om året en trivselsundersøgelse – kaldet TAL sammen. Det er 
vigtigt, at så mange som muligt svarer på spørgeskemaet, så vi får et retvisende billede af, hvordan 
medarbejderne oplever deres arbejdsmiljø. Der er i år 22 spørgsmål og det tager ca. 10 minutter at 
svare på spørgsmålene. Spørgeskemaet ligner sidste års, med en enkelt tilføjelse, nemlig om der er 
fulgt op på sidste års trivselsundersøgelse.  
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Undersøgelsen foretages mellem den 24. januar og den 13. februar, og der vil komme en lille pjece 
samt plakater ud kort forinden.  
 
Vi kan garantere, at undersøgelsen er anonym. I år har flere mulighed for at deltage, idet 
medarbejdere der er startet i kommunen 1.12.2016 er med i gruppen. 
 
Fleksibel Skole: 
 
Skoleledelsen har nedsat en arbejdsgruppe omkring fleksibel skole. En tænketank, med 
repræsentanter fra alle skoleafdelinger, har arbejdet med flere modeller, som de præsenterer på 
café-/debatmøder tirsdag den 7. februar 2017. Det er frivilligt at deltage i cafémødet, men vi håber, 
at mange har lyst til at give deres besyv med, så lærere og børnehaveklasseledere kan få 
medejerskab til projektet og få indflydelse på, hvilken model de har lyst til at afprøve på deres 
skoleafdeling. 
  
Planlægning af næste skoleår: 
 
Planlægningen af næste skoleår er så småt i gang. FU er startet på drøftelserne omkring den Fælles 
Forståelse med Michael, og kredsstyrelsen har holdt evalueringsmøde med afdelingsskolelederne, 
hvor vi har sat fokus på et par vigtige områder. Vi har stort fokus på opgaveoversigterne og dialogen 
omkring dem, samt mulighederne for Fleks.  
 
Vi skal gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man registrerer sin fleks i TRIO-fleks, og at man 
også sørger for at overholde fleksaftalen med højst +/- 15 timer. Har man for mange timer stående på 
sin fleks, og man ikke kan nå at afvikle dem inden den 20.6.2017, bliver de ikke godskrevet og så 
ender man derfor med at udføre gratisarbejde. Lene kommer på en skolerunde inden vinterferien, 
hvor man kan få hjælp til at se om ens registrering er korrekt. 
 
For et par år siden valgte DLF centralt at droppe kalenderen i papirudgave. I samarbejde med andre 
kredse valgte vi at tilkøbe kalenderen i et begrænset omfang, da vi vidste, at mange var glade for 
papirudgaven, men også at flere medlemmer udelukkende bruger elektronisk kalender. Vi har valgt at 
bestille kalenderen igen næste skoleår, men i et mindre omfang, da færre og færre benytter sig af en 
papirkalender. Så snart vi modtager kalenderne distribueres de til skoleafdelingerne. 
 
Vigtige datoer i kalenderen i foråret: 
 

 Generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 16 i Personalerummet på 
Nordvangskolen. 
 

 Medlemskursus den 28. og 29. april på Hotel Frederiksdal. 
 
Der kommer nærmere information om begge arrangementer, når tiden nærmer sig, men sæt X i 
kalenderen allerede nu. 


