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I denne udgave af Information fra Glostrup Lærerforening sætter vi særligt lys på arbejdet med 
Glostrup Kommunes budget 2022 og de efterfølgende overslagsår. Budgettet skal endeligt 
vedtages på kommunalbestyrelsens møde d. 13. oktober, men det foreliggende budgetforlig er 
en klar tilkendegivelse af, hvad og hvordan der prioriteres, og vi forventer derfor, at der i de store 
træk nu er fastlagt en retning for økonomien i kommunen i det kommende år. Budgetforliget er 
indgået af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de Konservative. 
 
Der investeres i skolerne 
 
Ekstraordinære selskabsskatteindtægter har givet mulighed for, at der kan løftes ekstra på særligt 
anlægssiden, altså i form af nybyggeri og renovering. Men herudover prioriteres der også drift til 
skolerne og samlet set, må det siges at være et budgetforlig, der kan løfte skolen igen efter år med 
besparelser, der har påvirket den daglige drift på skolen. 
 
Elementet med Lærerlønningerne er selvfølgelig for os positivt afgørende vigtigt – det er et signal 
om, at man administrativt og politisk ønsker at både fastholde og rekruttere fagligt dygtige lærere, og 
at man nu er klar over, at det selvfølgelig kræver, at man kan matche omegnskommunernes 
lønninger.  
 
Der er dog også tiltag, som vi har mere end svært ved at se det meningsfulde i – her er det særligt 
omlægningen af den understøttende undervisning der bekymrer. Det giver selvfølgelig en 
voldsom forringelse af den faglige kvalitet, hvis man omlægger den lærerdækkede del af UUV på 
mellemtrinnet og herudover forudsætter, at 2 pædagoger skal dække 3 klasser. Dette er en sag, vi 
selvfølgelig forfølger. 
 
I det følgende gennemgår vi mere eller mindre alle de poster, der vedr. skoledelen direkte eller 
indirekte i år eller næste år - og sætter lidt ord på baggrunden/det politiske motiv for budgetposten. 
 
På byggesiden er der følgende væsentlige tiltag: 
 
- Læringsmiljøer ude og inde 
Der er et ønske om, at der investeres i bedre inden- eller udendørs læringsmiljøer på skolerne.  
Til dette afsættes 1 mio. kr. årligt i de kommende 4 år. 
 
- Udvidelse af Skovvangsskolen 
Der er behov for ekstra kapacitet på skolerne, som følge af et stigende børnetal i Glostrup.  
Der er derfor afsat 40 mio. kr. over de kommende 3 år, så der kan etableres et ekstra spor på 
Skovvangsskolen (10 klasselokaler). 
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- Læringsrum på NO 
Der afsættes ca. 4.75 mio. kr. til etablering af 2 læringsrum på NO. 
 
- Pavillion til Ejbyskolen i år 1 
Der opsættes midlertidig pavillon for at kunne have nødvendig kapacitet i år 1 af bygningsudvidelsen 
på Ejbyskolen. 
 
- Sikre skoleveje 
Der er på flere af skolerne udfordringer med til- og frakørselsvejene, hvilket medfører farlige 
skoleveje og trafikale udfordringer, som der skal samles op på. Der er afsat 3 mio. i 2022 til arbejdet. 
 
- Renovering af Bygningsskal og energieffektiviseringer 
Der er afsat yderligere 3 mio. kr. for hvert af de kommende 4 år til en ”kærlig hånd” til kommunens 
bygninger samt energieffektivisering. Puljen er til alle kommunale bygninger og udgør fremover 5 
mio. kr. Herudover afsættes yderligere ca. 2 mio. kr. årligt til den generelle renoveringspulje. 
 
- Genindførsel af bygningssyn på de kommunale bygninger 
Politisk ønske om, at der igen kommer en fast løbende kontrol af de kommunale bygninger, så små 
skader ikke bliver til store skader. Der afsættes årligt 450.000.kr. 
 
På driftssiden er der følgende væsentlige tiltag: 
 
- Lærerlønninger 
For at styrke fastholdelsen og rekrutteringen, samles der op på det for store lønefterslæb, som 
lærerne i Glostrup har haft. Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 stigende til 4,5 mio. kr. i 2025.  
Med dette hæves lønniveauet til gennemsnittet af omegnskommunernes. 
 
- Lejrskoler / Introture 7. kl. 
Der skrues igen op for muligheden for lejrskoler og introture. Der afsættes årligt yderligere 840.000 
kr. til formålet. 
 
- Valg af 3. fremmedsprog på skolerne 
Der afsættes 300.000 kr. i 2022 og 600.000 kr. i de efterfølgende til tiltaget. 
 
- Pulje til de nyetablerede lokalråd under Skolebestyrelsen  
Der afsættes 50.000 kr. årligt. 
 
- Tilbud om sommerskole genindføres  
Der afsættes ca. 200.000 kr. årligt til dette tiltag. 
 
- Ansættelse af yderligere 2 medarbejdere til familieafsnittet 
Kapaciteten øges for at kunne øge kvaliteten i opgaveløsningen og spare på tilkøb af eksterne 
ydelser. 
 
Men der er også reduktioner i driften, som vi må forholde os til: 
 
- Omlægning af den understøttende undervisning 
Med afsæt i Coronaerfaringer vurderes det, at der kan spares knap 2 mio. kr. ved at omlægge og 
reducere den lærerdækkede del af UUV på mellemtrinnet til pædagogerne, som så skal dække 3 
klasser med 2 pædagoger. Dette er en voldsom omlægning med store negative faglige konsekvenser 
for de enkelte klasser. Vi vil i Glostrup Lærerforening selvfølgelig påvise og italesætte 
problematikkerne i dette forslag, som vi tænker, at man politisk må have overset. 
 
- Reduktion af prisfremskrivning 
Betyder at der ikke lægges den normale prisfremskrivning ind, og at der i tilfælde af, at priserne 
udvikler sig som forudset, vil være en besparelse på tjenesteydelser/varekøb, som institutionerne 
benytter sig af. 
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Så…. 
I det samlede billede er der klart flere roser end tidsler, hvilket vi selvfølgelig tager godt imod, og ser 
frem til at arbejde ind i. Men der er som sagt også enkelte tidsler, og det er klart, at det samlede 
billede ikke kan dække over, at der skal arbejdes med at disse håndteres. Det er det arbejde, vi er 
gået i gang med nu og arbejder videre med helt frem til d. 13. oktober, hvor Kommunalbestyrelsen 
slår søm i det endelige budget for 2022. 
 
Hvis du ønsker yderligere viden om indholdet eller arbejdet med det kommunale budget, så tag fat i 
din TR eller kontakt os i Glostrup Lærerforening. 
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