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Sommerferien er ikke langt væk og lærere og børnehaveklasseledernes ferie ligger denne sommer 
fra mandag den 3. juli til og med fredag den 28. juli. Har man ikke optjent ferie for hele perioden 
(optjeningsåret er 2016), skal man inden ferien først bruge evt. feriekort fra tidligere arbejdsgiver 
og/eller kontakte a-kassen, som har fået besked om den kollektive ferielukning og beregner, hvor 
meget man skal have i dagpenge. Har man feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, skal det benyttes 
først. HUSK, at man skal gøre det forud for ferien. 
 
Man kan have nogle udfordringer i forhold til lønudbetaling, hvis man ikke har været ansat i 
hele 2016. Uge 27 trækkes i julilønnen og uge 28+29+30 trækkes i augustlønnen. Man skal 
stadig bruge sit feriekort fra tidligere arbejdsgiver (findes på www.borger.dk) og efterfølgende 
søge dagpenge for kollektiv ferie i a-kassen, men blot huske at gemme de for meget udbetalte 
lønkroner til måneden efter, hvor man bliver trukket i løn. Det giver ikke problemer i a-kassen, 
da de kigger på en 3 måneders periode. 
 
I uge 26 vil skolens ledelse lægge en særskilt plan for tilstedeværelse på skolen med forberedelse, 
div. kurser og møder. Timetallet i denne uge udgør 30 timer. I denne uge vil der også være 
udlevering og drøftelse af opgaveoversigterne for næste skoleår. Husk, at alle de timer I har på 
fleksen, skal være afviklet senest fredag den 23. juni, som er elevernes sidste skoledag før 
sommerferien. 
 
Næste skoleår starter for lærere og børnehaveklasselederes vedkommende tirsdag den 1. august. 
Der er således en almindelig fridag mandag den 31. juli. Skolens ledelse lægger en plan for de 6 
dage, der ligger inden eleverne starter onsdag den 9. august. Timetallet for de 6 arbejdsdage vil 
være 48 timer. 
 
Hvis man som tjenestemand i den lukkede gruppe tænker at gå på pension i det kommende skoleår, 
er det en rigtig god idé at kontakte kredskontoret for at høre, om der er nogle tidspunkter af skoleåret, 
der er mere givtige end andre. Der er flere perioder af året, man kan blive pensioneret fra 1 – 2 
højere løntrin. 
 
1. høringsrunde til det kommunale budget er i høring nu, og I kan se Glostrup Lærerforenings svar 
sidst i denne information. 
 

Kontingentændringer i sommeren 2017: 

 
I foråret 2017 er det 4 år siden, titusindvis af medlemmer af Danmarks Lærerforening blev nægtet 
adgang til deres arbejde og mistede en månedsløn pga. lockouten i april 2013. Alle medlemmer af 
DLF i fraktion 1 og 2 har på solidarisk vis bidraget med omtrent det samme beløb til finansieringen af 
den lånemodel, der blev sat i værk i forbindelse med lockouten i 2013, da de overenskomstansatte 
medlemmer ikke fik udbetalt løn af arbejdsgiverne. 1. august 2017 er lånene betalt tilbage, og det får 
betydning for kontingentet. 
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Nogle medlemmer vil opleve et fald i den samlede betaling til DLF. Det drejer sig om: 
 
- Medlemmer, der er i arbejde, og som ikke var lockoutet eller ikke var ansat i april 2013. 
- Tjenestemændene som ikke var lockoutet og fik løn, da deres kolleger var lockoutet.  
- Konsulenter uden ledelsesbeføjelser. 
Disse medlemmer har siden konflikten betalt et konfliktkontingent.  
 
De medlemmer, der var lockoutet og optog konfliktlån, vil også opleve et samlet fald i betalingen, da 
deres kontingent vil stige til normalt niveau, men samtidig skal de ikke længere betale låneydelsen for 
konfliktlånet.  
 
En gruppe af medlemmer kan opleve det som en stigning i betalingen til DLF, når det særligt lave 
kontingent udløber 1. august 2017, og der genetableres et kontingent på samme måde som før 
lockouten. Det kan opleves som en stigning, fordi de i 4 år har betalt det meget lave kontingent og 
ikke har betalt låneydelsen, fordi de tog løntabet i 2013 uden at optage konfliktlånet. Men i realiteten 
er der tale om en tilbagevenden til en almindelig kontingentfastsættelse.  
 
Se oversigten over kontingentet i perioden 1. august 2013 til 1. august 2017 på diagrammet: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
På Generalforsamling vedtog vi en kontingentstigning på 25 kr. om måneden for fraktion 1 og 2 
(almindelige medlemmer) og 5. kr. om måneden for pensionisterne fra 1. august 2017. 
Kontingentsatserne kan I se af ovenstående tabel. 
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Betaling af kontingent til Glostrup Lærerforening: 
 

Pr. 1. juli 2017 overgår Glostrup Lærerforening til opkrævning af kontingent via Danmarks 
Lærerforenings hovedforening centralt. Alle Betalingsserviceaftaler vil automatisk køre 
videre. 
 
Hvis ikke du allerede er tilmeldt Betalingsservice, så kan det gøres via dette link: 
http://www.dlf.org/medlem/kontingent/betal-via-nets 
 
Eller sende en mail til cok@dlf.org og oplyse registrerings- og kontonummer, hvor fra 
kontingentet skal trækkes, så kan vi tilmelde dig til Betalingsservice. 
 

 
  
 
 

Glostrup, den 29. maj 2017 
 
 
Høringssvar fra Glostrup Lærerforening vedr. budget 2018. 
 

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har en høj ambition om at eleverne på Glostrup Skole skal være 
fagligt dygtige og trives godt gennem deres skolegang. Denne ambition deler vi i Glostrup 
Lærerforening, men har svært ved at se det kan gennemføres indenfor de nuværende 
økonomiske rammer. Derfor har vi nedenstående ønsker til budget 2018: 
 
1. Et ønske om at forkorte skoledagen i forhold til § 16 b. I skoleåret 2017/2018 gennemføres 

prototypeforsøg på flere af skoleafdelingerne omkring en fleksibel tilrettelæggelse af 
skoledagen for eleverne. Skal denne kunne gennemføres optimalt er det nødvendigt at tilføre 
resurser til tolærertimer, så man har mulighed for at lave en spændende undervisning uden 
for skolens matrikel. Det er en god måde at få åbnet skolen på, så folk med andre 
kvalifikationer kan indgå i en anderledes og spændende skoledag. Ligeledes et ønske om 
forhøjelse af undervisningsmiddelkontoen, så man kan benytte sig mere af ud af huset 
aktiviteter og Åben Skole. 

2. Et ønske om flere midler til inklusionsopgaven. Glostrup kommune har en meget høj 
segregeringsprocent, og skal denne ændres kræver det bedre økonomi. Regeringen 
gennemførte sidste år et inklusionseftersyn og her blev givet en række anbefalinger som vi 
lokalt kan tage fat i.   Anbefalingerne kan ses i vedlagte rapport fra ekspertgruppen 
”Et overblik over den samlede afrapportering” (pdf) 

3. Anlægsmidler til at lave en anderledes og spændende undervisning for eleverne (fase 4 i det 
oprindelige oplæg om lærerarbejdspladser fra sommeren 2014) 

4. Tolærerordning i det nye fag Håndværk & Design på alle tre årgange (4. – 6. klassetrin) af 
sikkerhedsmæssige årsager. 

5. Fortsat anlægsmidler til ombygning af Nordvangskolen. 
6. Forøgelse af lejrskolebudgettet så klasserne har mulighed for at få et fornuftigt kulturelt tilbud. 
7. Udviklingsmidler til nye krav til fagene - specielt øgede it-kundskaber - så lærerne får 

mulighed for at løfte elevernes faglige niveau. 
8. Yderligere midler til etablering af 10. klasse på Vestervangskolen. 

 
 
Med venlig hilsen 
Lene Jensen 
Formand for Glostrup Lærerforening 
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