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Kalenderen siger forår nu, og vejret har vist sig fra sin bedste side, så man faktisk også fornemmer 
foråret. Forhåbentlig kommer I alle nu tilbage fra en rigtig god vinterferie, hvor I har kunnet nyde, at 
man kunne være mere ude og mærke solen puste noget ny energi i tilværelsen. 
 

Butikkernes begyndende genåbning i dag markerer forhåbentlig den endelige tilbagevenden til en 
meget mere normal tilværelse, hvor vi igen kan være fysisk sammen og gå en næsten helt normal 
sommer i møde. Imidlertid må vi dog også nu konstatere, at det kommer til at vare lidt tid endnu, og 
at det kommer til at kræve f.eks. øget testning i den kommende tid. 
 

Du kan i denne info læse mere om netop Glostrups løsning af teststrategien på skolerne, den 
kommende generalforsamling, suppleringsvalget til hovedstyrelsen samt info om vores lokale 
forhandlinger om en mulig ny lokal arbejdstidsaftale. 
 

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening / lærerkreds 10. 
Den 18. marts kl. 16.00 afholdes der generalforsamling i Glostrup Lærerforening - denne gang 
virtuelt! 
 

Tilmelding skal ske til 010@dlf.org med angivelse af ens fulde navn og e-mailadresse, hvortil linket til 
generalforsamlingen fremsendes i dagene op til generalforsamlingen. 
Da vi således, af hensyn til evt. afstemninger, skal registrere hver enkelt deltager i det system vi 
anvender til afviklingen af vores generalforsamling, så vil vi meget gerne have din tilmelding senest 

torsdag den 11. marts kl.12.00  

 
Covid-test af Lærere og elever på skolerne i Glostrup. 
Det rejste en del spørgsmål fra mange lærere, da den nye teststrategi i forbindelse med genåbningen 
af skolerne blev meldt ud fra regeringen. Flere var bekymrede for, om man ville pålægge lærerne den 
opgave. 
Det har aldrig været et scenarie, der har været på tale hos os i Glostrup - og vi mener, at der er 
fundet en både ordentlig og fornuftig løsning til håndteringen af fremtidige test af lærere og elever på 
skolerne i Glostrup; Glostrup Kommune har ansat 7 nye medarbejdere, der kommer til at udgøre det 
testteam, der kommer rundt på skolerne og forestår testning af elever og lærere. Der er i planen 
indtænkt ledig kapacitet, så der kan skrues yderligere op for testningen, hvis der bliver behov for det, 
når flere elever og lærere evt. vender tilbage på skolerne i den nære fremtid. 
 
Forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale. 
Det ser stadig ud til, det kan blive vanskeligt at komme i mål med en lokal arbejdstidsaftale, der 
supplerer og kvalificerer den centrale A20. Vi står stadig et stykke fra hinanden, men vi har bestemt 
stadig viljen til at prøve og finde løsninger sammen med vores modpart. 
 

mailto:010@dlf.org
mailto:010@dlf.org


Vi indgår selvfølgelig ikke en aftale for enhver pris, da A20 godt kan stå alene. Vi er optaget af, at en 
ny aftale skal skabe bedre klarhed og tydeligere rammer omkring særligt forberedelsesopgaven for 
den enkelte lærer, og det holder vi selvfølgelig fast i som krav til en ny aftale. 
I det videre forløb er der nu aftalt arbejdsmøde, hvor vi sammen med ledelsen forsøger at få et fælles 
blik på de nuværende ressourcer i skolen for på den måde at få et bedre fælles ressourcegrundlag at 
tale ud fra. 
 

Planlægningen af det næste skoleår er imidlertid meget nær. Det er derfor også en bunden opgave, 
at vi nu sammen med ledelsen bliver helt konkrete og enige i forhold til samarbejdssporet i A20, som 
indeholder forpligtelser i forhold til dialog på de forskellige niveauer. Denne del oplever vi, at der er 
god enighed om, og vi forventer derfor ikke, at arbejdstidsforhandlingerne kommer til at bremse den 
kommende proces med dialog om og planlægning af det kommende år. 
 

Vi mødes med administrationen til næste egentlige forhandlingsmøde mandag d.11. marts. 
 

Suppleringsvalg til HS. 
1.-10. marts 2021 gennemføres der suppleringsvalg til hovedstyrelsen. Da et HS-medlem har trukket 
sig og ingen af suppleanterne har ønsket at træde ind, så skal der gennemføres et suppleringsvalg. 
Der er 4 kandidater, som kandiderer om den ene plads, der er blevet ledig i hovedstyrelsen. 
 

Kandidaterne er: 
 

Janne Riise Hansen - København 
Se suppleanter og stillere for Janne Riise Hansen 

Pia Henriksen - Albertslund 
Se suppleanter og stillere for Pia Henriksen 

Lars Søltoft Buur Holmboe - Vejle 
Se suppleanter og stillere for Lars Søltoft Buur Holmboe 

Pia Jessen - Varde 
Se suppleanter og stillere for Pia Jessen  
 
Valggruppe og stemmeberettigede. 
Den ledige plads vedrører valggruppe I, som omfatter medlemsgrupperne: 

• Fraktion 1 Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner med flere 

• Fraktion 2 Børnehaveklasseledere 

• Fraktion 3 De ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen 

Valgbare og stemmeberettigede er medlemmer omfattet af valggruppe I. 
 
Stemmeberettigede medlemmer råder over én stemme ved valget. 
 
Afstemningen. 
Der åbnes for afstemningen den 1. marts kl. 9.00, og der kan stemmes i perioden 1.-10. marts 2021. 
Afstemningen afsluttes i henhold til vedtægternes § 28, stk. 3, den 10. marts kl. 16.00. 
 
Som stemmeberettiget vil man modtage en mail, umiddelbart inden valget går i gang med link til 
stemmesedlen. Mailen sendes til den mailadresse, medlemmerne har registreret i DLF’s 
medlemssystem. 
Medlemmer, der mod forventning ikke modtager mailen - eller oplever andre problemer med 
afstemningen - har mulighed for at afgive deres stemme med NemID via dette link:  
 
https://nemid.assembly-voting.com/dlf-hovedstyrelse 

 
 

http://www.dlf.org/media/14110093/janne_riise_hansen_suppleanter_stillere.pdf
http://www.dlf.org/media/14110117/pia_henriksen_suppleanter_stillere.pdf
http://www.dlf.org/media/14110105/lars_soeltoft_buur_holmboe_suppleanter_stillere.pdf
http://www.dlf.org/media/14110129/pia_jessen_suppleanter_stillere.pdf
https://nemid.assembly-voting.com/dlf-hovedstyrelse

