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Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget de næste to års budget, og den økonomiske situation ser desværre 
ikke alt for god ud i kommunen. Det er første gang i mange år, at der har været så dårlig en økonomi og hvor 
man har måttet åbne budgettet allerede i starten af året. Glostrup Kommune er ikke den eneste kommune, der 
står i en vanskelige økonomiske situation, som mest skyldes et øget udgiftspres på ældreområdet samt hele 
det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er noget man også vil analysere grundigere i den 
nærmeste fremtid. 
 
Der er indlagt en del besparelser, men politikerne har forsøgt at undgå større besparelser på 
velfærdsområderne. På skoleområdet sparer man lejrskolerne i 5. og 7. klasse væk, så der fremover alene er 
en lejrskole i 8. klasse, hvilket både MED-udvalg, skolebestyrelsen og lærerforeningen har beklaget sig over. 
Beskeden er, at hvis vi inden for egne rammer kan finde en besparelse et andet sted, vil man gerne kigge på 
det, dog kan der ikke rykkes ved den politiske beslutning om max. 22 elever i kommende 0. klasser eller 
beløbet til profilskolen.  Vestervangskolen får 1½ million kroner årligt til at opbygge profilskolen, heraf skal der 
ansættes en koordinator. Der er afsat 10 mio. kroner yderligere til renovering af skolerne, hvor 
Nordvangskolen er den, der trænger mest. Skolerne får langt om længe igen gjort hovedrent i sommerferien 
for i alt 175.000 kroner, men på sigt ligger der en effektivisering på 4 mio. kroner på rengøringsområdet i hele 
kommunen. Desuden ligger der foran alle kommunale arbejdspladser en balancepulje (=besparelse) på 6,7 
mio. kroner som smøres ud på alle områder og hvad det kommer til at betyde besluttes i starten af det nye år.  
 
AULA startede i uge 43 og med det nye intrasystem kom der også en række problemstillinger, som 
forhåbentlig snarest bliver løst. Det største problem er, at man skal bruge sin egen NemID hvis man skal tilgå 
personfølsomme oplysninger. Dette er ikke i orden, da arbejdsgiver skal stille en digital løsning for 
medarbejderne til rådighed, hvilket Digitaliseringsstyrelsen også har meldt ud i retningslinjer for medarbejderes 
brug af privat NemID i arbejdsregi. Ledelsen har meldt ud, at der kommer en løsning, når lærerne får de nye 
Chromebooks, men det er alt for længe at vente, så vi tager problemet med ledelsen hurtigst muligt om, 
hvordan medarbejderne skal agere indtil der er fundet en løsning på problemet. Løsningen med brug SoloID 
er helt frivillig, da den indbefatter brug af sin private mobil. 
 
DLF nærmer sig et valg til Hovedstyrelsen for de næste 4 år. Der er mulighed for at komme med 
kandidatforslag indtil den 15. november klokken 16, og den 21. november starter valghandlingen som foregår 
elektronisk. (Vi skal nok informere herom, når valghandlingen går i gang. Den vil også være beskrevet i 
Folkeskolen der udkommer den 21.11.) Man kan afgive sin stemme indtil 3. december klokken 16. 
 
Fra 22.11. – 2.12. vil der være løntjek på alle skoleafdelingerne. Det er en del af en Fælles kampagne, som de 
faglige organisationer har lavet i flere år, og vi finder hver gang både små og store fejl, så det er en god idé at 
få sin løn tjekket. Man skal bare kunne komme med sin sidste lønseddel enten i papirform eller elektronisk, og 
det tager som regel kun et par minutter. Thomas og Lene vil være på personalerummet i tiden omkring 
spisepausen, og en nøjagtig plan for hvornår vi er på jeres skoleafdeling, meldes snarest ud via jeres 
Tillidsrepræsentant. 
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