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Budgetforlig Glostrup Kommune 2021. 

Sidste år indgik Venstre, Socialdemokratiet og Dansk folkeparti en 2 årig budgetaftale. 
Dette forlig er nu justeret på enkelte områder: 
http://www.glostrup.dk/service/nyheder/2020/08/Budgetaftale-for-2021  
og betyder konkret på skoleområdet, at de omdiskuterede erstatningslejrskoler nu er 
blevet bevilget 600.000 kr., så de kan gennemføres i en eller anden form, i dette 

skoleår i stedet. Dermed får de børn, der mistede oplevelsen pga. Corona-
nedlukningen i foråret, nu alligevel en mulighed for at komme afsted. Dette betyder 
også, at der skal findes løsninger for den ekstra lejrskole, der nu efterfølgende skal 
tillægges lærere.  
Vi er derfor allerede nu i gang med at drøfte håndteringen af dette med 
administrationen på Glostrup Skole og har selvfølgelig TR tæt på i denne snak. Vi 
sørger for direkte besked til de lærere, der bliver omfattet, så snart vi har afklaret 
håndteringen med skolens ledelse. 
 
Også i forhold til investeringer i nye Chromebooks til eleverne er der, i det justerede 
budgetforlig, tilført midler. Konkret 2 mio.kr. i hvert af årene fra 2021 – 2024. Dette 
betyder, at Glostrup Skole har fået de nødvendige midler, så man over de næste par 
år kan udskifte alle elevmaskiner og på sigt sikre kapaciteten og dermed driften i 
overslagsårene. 
 
Central arbejdstidsaftale – og opsamling på skolerunden. 
Onsdag d. 26. august afsluttede vi vores skolerundtur på Vestervangskolen, og havde 
her – ligesom på alle de øvrige matrikler - en god oplevelse med at hilse på rigtig 
mange af jer og levere vores orientering samt debat om den foreliggende aftale. Hvis 
man kun følger debatten på de sociale medier, kan man godt have indtryk af en meget 
polariseret debattone, og derfor var det også rigtig rart at komme rundt og opleve en 
meget mere nuanceret og nysgerrig tilgang til debatten om det foreliggende 
aftaleforslag. Alle steder oplevede vi argumenter for og i mod aftalen, men alle steder 
på en ordentlig og konstruktiv måde – Tak for det! 
 
I kredsstyrelsen har vi også brugt god tid på at forholde os til og drøfte aftaleforslaget 
og fordeler os nu således, at 10 ud 11 anbefaler et ja til aftalen mens 1 anbefaler et 
nej. Når vi således generelt anbefaler et JA, så er disse argumenter afsættet: 
 

mailto:010@dlf.org
http://www.glostrup.dk/service/nyheder/2020/08/Budgetaftale-for-2021


- Vores oplevelse af vores lokalaftales betydning for lærerne i Glostrup og hvad 
forpligtigende samarbejde betyder for arbejdsmiljø, indflydelse på eget arbejde 
og dermed udviklingen af skolen. 

 
- Aftalen betyder, at lærerkollegiet igen får en samlet stemme. Hele lærergruppen 

på skolen får igen indsigt i og indflydelse på skolens planlægning. 
 

- Vi mener aftalen gør op med Lov409 og betyder genindtrædelse i et reelt 
forhandlingsrum, hvor kreds og TR har en reel mulighed for at påvirke 
resurseanvendelsen. 
 

- Den giver andre kommuner, som ikke har lokale aftaler klart bedre vilkår. 

 
- Vi mener, at aftalen er det bedst mulige resultat og at forhandlingsfællesskabet 

FH ikke vil kunne lave en aftale, der matcher. 
 
Vi havde selvfølgelig gerne set mere håndfaste resultater. Eksempelvis en aftale med 
et max undervisningstal på 25 lektioner pr. uge, sikring af ordentlig forberedelsestid 
gennem en god faktor, men vi tror ikke det vil være muligt at nå til enighed om et 
sådan tal. Vi tror ikke, at et nej giver os en hurtigere vej eller bedre afsæt til bedre 
forhold. 
 
Uanset hvad man tilslutter sig, så er det vigtigt, at man stemmer. 
Urafstemningen slutter tirsdag d. 1. september kl. 16. Så husk endelig at få det 
gjort inden da!  
 

Man kan tilgå afstemningen via dette link: https://nemid.assembly-voting.com/dlf-
abtaft20/sign_in  
 
Hvad enten afstemningen ender med et JA eller et NEJ, så ligger der et stort arbejde 
forude, som vi selvfølgelig påtager os som hidtil. Vi vil selvfølgelig fortsætte med at 
skubbe på og byde ind såvel centrale, som lokale løsninger, der understøtter lærerlivet 
bedst muligt 
 
Evaluering af Udskolingsmodellen. 

D. 9. september afholder kommunalbestyrelsen en intern temadebat om Glostrup 
Skole og i den forbindelse har centret udarbejdet en udemærket evaluering af Glostrup 
Skoles udskolingsmodel. På grund af Corona nedlukningen nåede centret dog ikke at 
få sat opsamling med udskolingslærerne i stand, hvilket vi selvfølgelig havde ønsket. 
Det har vi nu fulgt op på, og efter aftale sørget for, med meget kort varsel, at 
gennemføre denne opsamling, så ledelse, administration og politikerne også får vores 
input med.  
 
Stor tak til de deltagende udskolingslærere, på alle 4 matrikler, for at byde ind med 
gode faglige pointer med så kort varsel. 
 
Kontoret har åbent dagligt mellem 8.00 og 15.30. Man kan i akutsager altid få fat i 
Thomas på Tbje@dlf.org eller mobil 20 82 96 41. 
 
Venlig hilsen kredsstyrelsen 
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