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Nu går vi forhåbentlig mod lysere tider. 
Det kunne være så dejligt, hvis dette også kunne vise sig at være gældende i forhold til Corona, og 
muligheden for at vi igen kan være sammen. Desværre er vi ikke helt der endnu, men lad os glæde 
os over, at vi forhåbentlig er kommet det en del nærmere, og at solen og lyset rent faktisk er ved at 
vende tilbage. 
 
Længere ned i dette skriv er der information om vores årlige medlemskursus, som vi pga. de 
nuværende Coronaforhold ser os nødsaget til at rykke for at bevare mulighed for at kunne 
gennemføre det i år. 
Herudover finder du også information om vores arbejdstidsforhandlinger, BSU-beslutning om 
gruppeordningerne, ferieregler for nyansatte, GLF generalforsamling, samt aktuelle vilkår for 
tjenestemandspension. 
 
Forhandlingerne om en ny lokal arbejdstidsaftale. 
Vi er i gang med de lokale forhandlinger om at lande en ny lokal arbejdstidsaftale for næste skoleår. 
Nu med den præmis, at vi bygger ovenpå den centrale A20. Det er imidlertid ikke en nem opgave, 
selvom vi selvfølgelig er opsatte på, at vi også i Glostrup skal have en lokal arbejdstidsaftale. Skulle 
det lykkes at komme i mål og få landet en ny lokal aftale, så ville det naturligvis være rigtig godt, hvis 
en evt. ny aftale ramte plet allerede her i første skud. Vi forventer dog ikke, at vi allerede i vores 
første år med A20 finder den helt færdige og endelige aftale for de kommende 3 år. Men vi håber 
meget, at vi kan lande en 1. års aftale og komme ind i en god proces, hvor det bliver tydeligt, at fokus 
på samarbejde og rammer, der understøtter kvalitet i undervisningen, er den bedste vej videre for 
skolevæsenet i Glostrup. Med et sådan afsæt ville vi kunne evaluere og justere vores aftale til det 
bedre over de næste år. 
GLF arbejder ud fra at forsøge, at bevare ånden om samarbejde og dialog samt de fornuftige 
elementer, som vi allerede kender fra vores nuværende aftale, og så få bygget elementer for det 
tværgående samarbejde og gennemsigtighed i opgaverne på. Skulle det imidlertid ikke lykkes at 
lande en aftale, vil det være A20 i ren form, som vi skal planlægge og arbejde ud fra. 
 
Børne- og skoleudvalgets beslutning om samling af gruppeordningerne. 
For nu at sige det som det er, ville det have været passende med en bredere medarbejderind-
dragelse, inden Børne- og Skoleudvalgets beslutning om fremrykkelse af den del af renoverings- og 
kapacitetsudvidelsesprojekterne, der blev besluttet i januar 2020, som omhandler samlingen af 
gruppeordningerne fra SK og VE på NO.  
Se ny BSU beslutning her: http://www.glostrup.dk/politik/politiske-udvalg-
organisation/84/2860?agendaid=3180#section11 
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Nu må det så sikres, at de berørte lærere og øvrige medarbejdere, samt selvfølgelig MED-systemet, 
inddrages i udmøntningen af denne BSU-beslutning. Selvfølgelig skal lærerne have mulighed for at 
drøfte arbejds- og personalemæssige konsekvenser af projektets gennemførsel og have sikret 
varetagelsen af deres arbejdsforhold. Herudover vil der i vores optik selvfølgelig også være brug for, 
at lærernes faglige input og synspunkter indgår i udmøntningen af omstillingsprojektet, for at der kan 
skabes ejerskab til og kvalitet i det fremtidige tilbud i gruppeordningerne på GS. 
Vi er derfor i dialog med både den administrative ledelse samt GS-ledelse med henblik på, at der 
hurtigt præsenteres en plan for den videre inddragelsesproces for både lærere, MED-systemet og 
øvrige medarbejdere i gruppeordningerne på GS. 
 
Vinterferie og ferieregler for nyansatte. 
Forude ligger vinterferien og venter - og i år er den rigtig ferie. Tidligere år ville dette have betydet, at 
nyansatte skulle være opmærksomme på løntræk og dermed anvendelse af feriekort fra tidligere 
arbejdsgiver eller evt. søge dagpenge. Med overgangen til samtidighedsferien er det imidlertid 
ændret. 
 
For nye medarbejdere, der ikke har været ansat hele foregående mini-ferieår 1. maj 2020 til 31. 
august 2020, er der følgende muligheder: 
 

 Har den ansatte optjent ferie fra tidligere ansættelse, kan den ansatte afvikle denne optjente ferie, 
i overensstemmelse med § 8 i Aftale om ferie (1. september 2020). 
 

 Den ansatte holder ferien med løntræk. Når ferien efterfølgende optjenes, kan den ansatte få 
feriebetalingen udbetalt, så snart den er optjent. 
 

 Det kan også aftales, at ferien afholdes på forskud, så der ikke sker løntræk, men derimod 
efterfølgende modregning i optjening af betalt ferie. 

 
Generalforsamling I Glostrup Lærerforening. 
Vi afholder den årlige generalforsamling den 18. marts og forventer derfor for nuværende, at den må 
gennemføres virtuelt. Det kræver selvfølgelig nogle ekstra forberedelser, så vi sikrer medlemmernes 
mulighed for at deltage under forhold, der lever op til vedtægterne. Vi har dog alle - ovenpå dette års 
træning med virtuelle møder - en langt bedre forudsætning for at deltage virtuelt. GLF har også 
høstet positive erfaringer med at gennemføre eksempelvis TR-valg virtuelt, så vi er fortrøstningsfulde 
overfor, at det nok skal kunne gennemføres ordentligt. Skulle det mod nuværende forventning være 
muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling, så vil dette ske i aulaen eller på lærerværelset på 
Nordvangskolen. 
 
Frederiksdal – medlemskursus. 
Vi må desværre meddele, at vi ser os nødsaget til at udskyde vores årlige medlemskursus, der i år lå 
placeret fra 9. – 10. april, da vi af hensyn til afbestillingsreglerne ikke tør vente yderligere med at tage 
denne beslutning. Vi vil dog gerne med det samme melde ud, at vi i stedet planlægger et nyt 
arrangement i sensommeren/efteråret, hvor vi må forvente at forholdene tillader os at mødes igen. Vi 
vender tilbage med nye datoer for dette snarest. 
 
Tjenestemandspension – aktuelle forhold. 
Tjenestemænd i den lukkede gruppe skal være opmærksomme på, at der kan være gunstige 
tidspunkter at vælge at gå på pension fra, og vi har tallene frem til 31.3.2021, hvor der vil være 2 
løntrin at hente. Kontakt kredskontoret hvis I vil have yderligere information herom. 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 

 


