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Lokalt. 
Efteråret er over os oven på en forhåbentlig rigtigt veloverstået efterårsferie. Tidligere havde det 
betydet, at vi havde trukket på vores ferieregnskab og at nyansatte ville stå overfor et løntræk og 
kontakt til A-kassen, fordi de endnu ikke havde optjent retten til løn under ferie.  
Sådan er det ikke længere. Glostrup Lærerforening har aftalt med kommunen, at vi i forbindelse 
med overgang til ny ferielov / samtidighedsferie pr. 1. september 2020, ændrer vores reelle ferieuger, 
så vi nu afspadserer/afvikler 0-dage i uge 42 og i stedet har placeret denne ferieuge i uge 8. Det 
betyder konkret, at alle der har været ansat før 1. september, modtager fuld løn for oktober måned. 
 
Ferieregnskabet, der fremgår af lønsedlen, ser også anderledes ud talmæssigt, end vi har været vant 
til, idet vi fremadrettet løbende optjener 2,08 feriedage pr. måned, som så kommer til at dække vores 
1. uge i vinterferien og de 4 uger i sommerferien præcist. Noget er dog stadig ved det gamle - 6. 
ferieuge følger de gamle regler, da det er resultat af overenskomst, mens ovenstående er lov. 
 
 
Lønstigning. 
I overenskomsten fra 2018 blev der aftalt en række periodevise reguleringer af lønnen frem mod 
2021. Det betyder, at der kommer en mindre lønstigning pr. 1.10.2020. De nye satser kan findes i 
GLF-lønkortet, som kan ses på hjemmesiden eller hos jeres tillidsrepræsentant. 
 
Løntjek. 
I lighed med tidligere år, så tilbyder Anna og Thomas løntjek på alle matrikler. Datoerne for vores 
besøg på de enkelte matrikler er: 
Skovvangskolen  2. november 
Vestervangskolen 3. november 
Nordvangskolen 9. november 
Søndervangskolen 10. november 
BUC   Afventer tidspunkt 
 
Alle steder vil vi være til stede i tidsrummet omkring spisepausen, og du kan bare møde op med din 
lønseddel, så tjekker vi den igennem. 
 
Gennemgang af opgaveoversigterne. 
Vi har i ugerne op til efterårsferien fået færdiggjort vores gennemgang af opgaveoversigterne på alle 
matrikler, og har i den forbindelse fundet en del forhold, som vi i samarbejde med ledelserne har 
tilrettet og fundet fornuftige løsninger på. Hvis du går med spørgsmål til din opgaveoversigt, så brug 
din TR eller kontakt os i kredsen. 
 
Covid19 og udskudte medlemsarrangementer. 
Den kraftige stigning i smittetallene gør igen, at vi selvfølgelig er meget obs. på, at vores kommunale 
arbejdsgiver sørger for både sikre og bedst mulige forhold for jer til at udøve undervisningen. Vi vil, 
sammen med jeres lokale AMR repræsentant, samle op på de gældende forhold og udfordringer i 
står med, og forholde Glostrup Skoles ledelse og den kommunale administration dette.  
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Konkret vil vi allerede nu bede om, at der genindføres en bedre rengøring på skolerne og at ledelsen 
herudover også kommer på forkant, og sammen med os ser på, om der kan støttes mere op, ved at 
der stilles værnemidler i form af mundbind og visirer til rådighed. Foreløbigt for i hvert fald dem, som 
ønsker dette – senere kan det blive en virkelighed, som vi alle må håndtere. 
 
Covid19 aflysningen af vores årlige medlemsarrangement på Frederiksdal og det faste intro-
arrangement for nye lærerkollegaer gjorde, at vi tidligere har meldt forsøg på nye datoer og 
arrangementer ud. Situationen med Covid-19 gør dog, at vi ikke længere vil forsøge at melde nye 
datoer ud, før end vi er sikre på, at vi kan gennemføre disse. Vi holder dog fast i, at vi selvfølgelig vil 
følge op med en opsamling på det, der udestår, men udsætter det nu foreløbigt på ubestemt tid. 
 
Justeret udskolingsmodel. 
I forlængelse af den politiske beslutning fra juni 2019, om evaluering og justering af udskolings-
modellen, har Børne- og skoleudvalget nu fremlagt forslag til tilrettet model.  
 
Denne er nu sendt i høring i MED-systemet, skolebestyrelsen og hos os i de faglige organisationer. 
Høringsfristen er sat til 30. oktober og herefter genbehandler BSU modellen d.18. november med 
henblik på, at kunne sende endeligt forslag til vedtagelse i kommunalbestyrelsen d. 9. dec. 
 
Rammerne er fortsat linjetænkningen og at elevernes matrikelvalg skal prioriteres, samtidig med at 
der skal kunne klasseoptimeres i overgangen fra 6. til 7. klasse, hvilket ikke nødvendigvis 
harmonerer. Herudover ligger der en politisk beslutning om, at der skal oprettes en Talentklasse samt 
en Erhvervsrettet klasse. I vores høringssvar fra lærerforeningen vil vi selvfølgelig inddrage de 
mange gode faglige input, som vi har samlet op fra udskolingslærerne på alle 4 matrikler. 
 
A20 og vores lokale arbejdstidsaftale. 
På tirsdag indleder KL og DLF vores arbejde med implementeringen af A20 med et Kickoff 
arrangement. Det bliver nu konverteret til et virtuelt arrangement pga. forsamlingsforbuddet, og er 
dermed selvfølgelig en anden optakt på det fælles forløb vi skal ind i, end vi havde håbet på. Vi ser 
dog en rigtig god vilje til samarbejdet fra ledelsen, og vil nu frem mod nytår arbejde på, at dette også 
omsættes i handling med en aftale, der fletter A20 og vores lokalaftale, så vi lærere og bh.kl.ledere 
fremad, har bedre muligheder og grundlag for at levere god undervisning. 
Vi vil selvfølgelig løbende orientere om processen i kommende informationsbreve fra GLF. 
 
Ekstra lærere via folketingets “Pulje til et generelt løft af folkeskolen”. 
Vi er i dialog med skoleledelsen om at finde en fast model, hvor vi indsætter ekstra lærerressourcer. 
Vi ser gerne, at der bliver til arbejdet med overgange og inklusionen i det daglige arbejde i klasserne, 
som vi ved udfordrer over en bred kam. Vi har forventninger om, at vi i den forbindelse kommer til at 
byde velkommen til ekstra kollega/kollegaer på alle matrikler og ser selvfølgelig frem til dette vigtige 
løft på vores område. 
 
 
DLF CENTRALT 
 
OK 21. 
Den økonomiske situation grundet Corona gør, at der er forventninger om, at Forhandlings-
Fællesskabet (som DLF er del af) som udgangspunkt skal forhandle ud fra en smal økonomisk 
ramme. Dette betyder, at man vil prioritere at kæmpe for at sikre reallønnen, inden man vil gå i 
forhandlinger om, at der bruges ressourcer til andre projekter på vores område. Herudover har DLF 
fokus på, at det bør forhandles, om der kan findes gode løsninger til arbejdslivsforbedringer, der ikke 
nødvendigvis koster voldsomt mange midler, men som har stor betydning for de berørte. Det drejer 
sig f.eks. om barsel ved flerbørnsfødsler og vilkår omkring kollegaer, der kommer i den ulykke, det er 
at miste et barn. 
  
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 


