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Generalforsamling: 
  
Generalforsamlingen er veloverstået og tak til dem, der deltog i den gode debat om mange 
væsentlige emner.  
 
Det blev enstemmigt vedtaget, at lade kontingentet stige med 25 kr. for medlemmer i fraktion 1+2, 
mens fraktion 4 stiger med 5 kr. om måneden pr. 1. august 2017. Samtidig udløber det centrale 
Konfliktkontingent /konfliktlån. Alternativet til kontingentstigningen var, at der kun bliver afholdt 
medlemskursus hvert andet år, og dette forslag var der ingen, der ønskede. 
 
Reelt er kontingentet ikke steget siden 2007, bortset fra de sidste 4 år, hvor nogle medlemmer har 
haft et lån, mens andre har betalt et konfliktkontingent (tjenestemænd på arbejde under lockouten, 
eller man hørte til den gruppe der ikke var lockoutet - eller først er ansat efter lockouten). Disse 
grupper har betalt et månedligt konfliktkontingent på yderligere 107 kr. end normalt kontingent.  
Alle medlemmer vil modtage en mail fra foreningen som fortæller om netop deres forhold. Har 
foreningen ikke den rigtige mailadresse kan man henvende sig til kredsen for at få den information, 
der passer til ens situation. 
 
Kreds 10’s kontingentsatser pr. 1. august 2017: 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 10’s andel:  I alt:  

1 – 3  213 kr.  380 kr.  593 kr.  

4  71 kr.  59 kr.  130 kr.  

6  94 kr. 49 kr.  143 kr.  

 
Medlemstilbud om gratis kompetenceløft: 
 
DLF har atter fået kompetencemidler fra A.P. Møllerfonden til at afholde fagfaglige kurser målrettet 
alle lærere. Det beskrives i Folkeskolen, der udkommer 6. april og princippet er først til mølle. Det 
plejer, at være rigtig gode kurser, som hurtigt bliver overtegnet, så det er om at være hurtig, hvis man 
ønsker at deltage. Se mere på næste side eller på kredsens hjemmeside under Nyheder. 
 
Vi cykler: 
 
Igen i år er Glostrup Kommune med i Vi cykler til arbejde i maj måned. Som ansat er det gratis at 
deltage, da gebyret betales af kommunens arbejdsmiljøpulje. Man skal sætte et hold på 4 – 16 
kolleger og tilmelde sig på www.vcta.dk. Kampagnen kører fra 1. til 31. maj og I kan tilmelde jer helt 
frem til kampstart. Ved tilmelding skal i bruge EAN nr. 5798009041616 og skrive Ghita Lentz på som 
referenceperson. 
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Introarrangement for nyansatte i Glostrup Kommune: 
 
Hvert kvartal afholder kommunen introarrangement for nyansatte i Glostrup Kommune. Her vil man få 
en introduktion i både politiske og administrative forhold, samt en række nyttige oplysninger, 
herunder personalegoder. Næste intromøde er fredag den 5. maj. Man kan tilmelde sig 
arrangementet via kommunens interne hjemmeside Globen, eller få hjælp af sin nærmeste leder eller 
skolens administrative medarbejder. 
 
Man har valgt at gennemføre pilotprojekter omkring Fleksibel Skole på Vestervang, Skovvang og i 
udskolingen på Nordvang. På alle tre afdelinger skal der nedsættes en lokal styregruppe, som har et 
fælles opstartmøde den 19. april. 
 
Medlemskursus på Frederiksdal: 
 
Tiden nærmer sig det årlige Medlemskursus. Kurset er i år den 28. &  29. april og foregår igen på 
Hotel Frederiksdal. Programmet er sendt ud og der er deadline for tilmelding og betaling senest 
den 7. april til enten TR eller kredskontoret. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage, så vi kan 
få nogle både fagligt udbytterige og hyggelige dage med samvær på tværs af alle afdelinger. 
 
Påskeferie: 
 
Elevernes påskeferie er fra 8. april til og med den 17. april og de elevfrie dage er 
afspadsering for lærere og børnehaveklasseledere. 
 
Med ønsket om en rigtig god påskeferie til alle medlemmer.  
 

 
 

 


