
Glostrup Lærerforening  Brøndbyvestervej 58 Telefon 43 44 48 18  E-mail: 010@dlf.org 
Kreds 10  2605 Brøndby   Hjemmeside: www.dlfkreds10.dk 

 

INFORMATION 
FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING 

 
 

Nr. 8 
Den  24. juni 2020 

 
 
Den sidste uge inden elevernes sommerferie byder normalt på de traditionelle kommunale 
idrætsdage, dimissionsfest, oprydning og sommerafslutning.  
Mens afgangsprøverne og idrætsdagene er aflyst, så er der heldigvis fundet forskellige former for 
løsninger på resten, så alle får sat en form for ordentligt punktum for skoleåret og for nogle 
skoleforløbet. Alt tyder netop nu på, at vi heldigvis ser ud til at nærme os mere normale tilstande, 
både hvad angår næste skoleår og mulighederne for at holde sommerferie. Lige nu er forventningen, 
at vi kan starte næste skoleår helt normalt op, så det krydser vi fingre for. Men meget kan selvfølgelig 
ske og vi vil selvfølgelig holde ekstra vågent øje med udviklingen hen over ferien. Opstår der en ny 
situation med Covid-19, så vil vi selvfølgelig være på forkant og drøfte evt. tilpasninger med ledelsen. 
 
I år har eleverne 6 ugers sommerferie, med start efter ferien tirsdag den 11. august. Lærere og 
børnehaveklasseledernes ferie ligger, i dette overgangsår til den ny ferielov, fra fredag den 10. juli til 
og med onsdag den 31. juli (16 feriedage). Har man ikke optjent ferie for hele perioden 
(minioptjeningsåret jan.-aug. 2019), skal man inden ferien kontakte evt. tidligere arbejdsgiver og/eller 
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. Personaleafdelingen oplyser, at ferietrækket vil være fredag i 
uge 28, og herudover ugerne 29, 30 og 31. – altså 16 dage i alt. Ferietrækket kører udenom 
medarbejdernet, så dette skal ikke anvendes, da lærerne har kollektiv ferie.  Feriesaldoen nedbringes 
således på lønsedlen, at feriedagen i uge 28 trækkes i julilønnen (augustlønnen for forudlønnede) og 
uge 29, 30 og 31 trækkes i augustlønnen (septemberlønnen for forudlønnede) Det giver ikke 
problemer i a-kassen, da de kigger på en 3 måneders periode. 
 
Hvis man bliver syg i sin ferie skal den, der har vagten på skolen give personaleafdelingen 
besked: 
 

Bliver du syg i ferien er der 2 regler: 
 
Regel 1 – syg inden ferie. 
Hvis du er syg op til feriens begyndelse, skal man melde sig syg til sin 
leder. Der er tale om ferieforhindring og ferien kan derfor ikke 
påbegyndes. Den udskydes til et senere tidspunkt, og afholdelsen af 
erstatningsferien aftales med lederen. 

 
Regel 2 – syg i ferien. 
Denne regel bygger på en EU-dom, og blev for 6 år siden til en 
lovændring i Danmark. Man har i EU ret til 4 ugers ferie (i DK i 5 uger), 
og det betyder, at de første 5 sygedage ikke giver ret til erstatningsferie. 
Du skal straks melde dig syg, og dokumentere dette ved attest fra læge. 
(Udgiften hertil skal du selv betale). 
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Mandag, tirsdag og onsdag i uge 27 har skolens ledelse lagt en særskilt plan for tilstedeværelse på 
skolen med div. kurser, møder og tid til egen oprydning og planlægning.  
 
Inden I går på ferie, så skal der være udlevering og drøftelse af opgaveoversigterne for næste 
skoleår. I år har både lærerforeningen og ledelsen, på baggrund af evaluering af aftalen, sat fokus på 
håndteringen af denne dialog, herunder drøftelse af opgaverne samt tidsfastsættelse af disse. Det er 
vigtigt, at man tager en dialog med sin leder om opgaveoversigten og både lederne og tillidsfolkene 
er meget opmærksomme på, at denne dialog foregår, så man kan få en forventningsafstemning i 
forhold til at kunne løse sine opgaver. Større opgaver, herunder klasselærer, er der sat tid på i 
opgaveoversigten, men er der nogle mindre opgaver, der ikke er tidsfastsat så spørg ind til omfanget, 
så du har en reel forestilling af opgavens størrelse. I Lokalaftalen om arbejdstid er der nogle ting, der 
skal overholdes. Det gennemsnitlige undervisningstimetal på 760 timer, som er besluttet af 
kommunalbestyrelsen, men også det tilstræbte max. undervisningstimetal på 780 timer. Vi er i gang 
med at få et overblik over, om disse aftaler holder. Desuden tjekker vi tid på større opgaver, som er 
meldt ud på skolerne. 
 
Næste skoleår starter for lærere og børnehaveklasselederes vedkommende tirsdag den 4. august, 
og der er af skolens ledelse lagt plan for tirsdag, onsdag, torsdag og fredag uge 32 samt mandag i 
uge 33.  
 
Ny skoleleder: 
 
Rasmus Tolstrup, ny skoleleder på Glostrup Skole har også opstart sammen med os andre i uge 33. 
Vi – de lokale TR, Anna og Thomas - har allerede haft opstartsmøde med Rasmus, hvor vi 
præsenterede os for hinanden og havde en snak om skolens kerneopgave, skoleledelse, folkeskolen 
generelt og Glostrup Skoles historik og udvikling, som den er oplevet af os medarbejdere. Vi ser 
meget frem til det videre samarbejde om de mange store opgaver, vi har foran os, og ønsker endnu 
engang Rasmus tillykke med stillingen som skoleleder på GS. 
 
Pension: 
 
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. Det er meldt ud, hvad der sker indtil 30. september 2020 og her vil det være to ekstra løntrin. 
Så snart vi ved, hvad der sker derefter, melder vi det ud til de pågældende lærere. 
 
Skifter man job lige op til eller i ferien, må man meget gerne sende en mail til cok@dlf.org, så vi kan 
få rettet det i PBS-kørslen af kontingentet. 
 
Ferielukning: 
 
Kredskontoret er lukket fra torsdag den 2. juli til og med onsdag den 31. juli. Kredsens almindelige 
post og mail tjekkes jævnligt, men har man akut brug for hjælp, kan man kontakte Thomas på 
tbje@dlf.org eller mobil 20 82 96 41. 
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
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