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Efteråret er over os, og konkret betyder det, at motionsdagen og første ferie i det nye skoleår ligger 
lige foran os. Men det betyder også vedtagelse af nye budgetter og afviklingen af kommunalvalget, 
som selvfølgelig har stor betydning for den kommunale varetagelse af folkeskolen og dermed 
rammerne for vores arbejde som lærere. 
 
I denne udgave af Information fra Glostrup Lærerforening kan du læse mere om netop 
budgetvedtagelsen, det forestående kommunalvalg og mere - herunder OK lønstigning pr 1. 
oktober, GLF Løntjek, håndtering af restferie og varsling af info om DLF kongres 2021 
 
Budget for 2022 – der investeres i skolerne 
 
 
Overskriften er genbrug fra sidste udgave af information fra GLF. Nu er budgettet så også vedtaget 
ifm. Kommunalbestyrelsens marathon-møde onsdag aften, og dermed kan vi nu 
glæde os over, at vi har fået mange af vores mærkesager løftet i den 
forbindelse. Det skal vi selvfølgelig også huske at markere. Derfor håber vi 
også, at der var både smil og glæde over, at vi sendte budgetkage ud på 
lærerværelserne i anledningen af, at vi nu over de kommende 4 år kan se frem 
til at få samlet op på vores lønefterslæb. Der er afsat 1,5 mio. i 2022, stigende 
til 4 mio. i 2025, hvilket vil løfte os til gennemsnittet for omegnskommunerne. 
 
Udover det positive løntiltag, som vil styrke fastholdelsen og rekrutteringen, så var der i dette valgår 
også en række andre positive elementer for skolerne: Midler til etablering af sikre skoleveje, 
energirenoveringspuljer, årlige bygningssyn, pavillon til Ejbyskolen i 2022, bedre tilkørsel og 
belysning v. Nordvangshallen, pulje til etablering af læringsmiljøer ude og inde, tilbygning af 10 
klasselokaler på SK, fremtidige puljer til efteruddannelse og mulighed for at styrke profiler på 
skolerne, genindførsel af introture i 7 kl., pulje til lokalråd, genetablering af 3. fremmedsprog på 
skolerne, bygning af læringsrum på NO, styrkelse af familieafsnittet med yderligere 2 medarbejdere, 
ansættelse af medarbejder til varetagelse af arbejdsmiljøet, og vigtigt herudover blev forslaget om 
omlægning fra lærerdækning til pædagogdækning af UUV taget af bordet. 
 
Hvis man ønsker indblik i den samlede budgetaftale, så findes den her 
 
Skolepolitisk valgmøde 4. november 
 
Som optakt til kommunalvalget d 16. november, så afholder Glostrup Lærerforening i samarbejde 
med Bupl og skolebestyrelsen et skolepolitisk valgmøde for forældre, medarbejdere, skolebestyrelse, 
lokalråd og andre interesserede. 
 

mailto:010@dlf.org
https://www.glostrup.dk/~/media/ESDH/committees/81/3020/50735.ashx


Der er lagt op til en spændende paneldebat med politikerne, herunder borgmesterkandidaterne, om 
deres visioner for skolen. Debatten kommer til at køre over temaerne; Kvalitet, Fællesskaber og 
Form. Se opslag her: 
https://drive.google.com/file/d/1HGIQnyRVvnr3J5DtMKPDl45v9TSC_Rnk/view?usp=sharing 
 
Vi håber selvfølgelig på at se mange af jer i denne forbindelse, da det er en god mulighed for at 
kunne være med til at byde ind i den politisk dagsorden, og også få fornemmelse af, hvad partierne 
og kandidaterne står for. 
 
Valgmødet afholdes 4. november kl. 19.00 – 21.30 i aulaen på Nordvangskolen. 
 
OK21 lønstigning og GLF løntjek på skolerne 
 
Og nu hvor vi er ved lønstigninger, så er der som følge af OK21 aftalt en lønstigning for vores 
område på 1,01% som er gældende pr. 1. oktober 2021. Dette betyder, at der i forbindelse med den 
kommende løn vil være en mindre stigning – for de der er forudlønnet, er det slået igennem med den 
sidste lønudbetaling. 
 
Ændringer i lønnen er altid en anledning til at få tjekket, om alt er som det skal være – og som altid, 
så kommer vi - Anna og Thomas, rundt på skolerne omkring start november og tilbyder løntjek for 
alle medlemmer i og omkring spisepausen. Datoerne i år er:  
 
 EJ     27. oktober 
 NO    28. oktober 
 SK     8. november 
 VE      9. november 
 SØ    10. november 
 BUC  

Restferie og den nye ferielov 

De nye ferieregler er nu fuldt ud trådt i kraft, men der er stadigvæk udfordringer for nogle medlemmer 
i forbindelse med overgangen fra de gamle regler til de nye. 

Hovedreglen er, at feriedage der ikke blev afholdt i det forkortede ferieår i sommeren 2020, kan 
bortfalde, hvis feriedagene ikke afholdes i indeværende ferieafholdelsesperiode – dvs. inden 
udgangen af december 2021. Det skyldes, at de 16,64 dage, der var optjent til afholdelse i det 
forkortede ferieår i sommeren 2020, har en særlig status. Dette betyder, at de op til 16,64 feriedage 
hverken kan overføres til afholdelse eller udbetaling efter 31. december 2021. 

Hvis man således ikke fik afholdt feriedagene i sommeren 2020 for eksempel på grund af barsel eller 
længerevarende sygdom, så skal man derfor afholde de op til 16,64 dage inden 31. december 2021. 
Man skal i den forbindelse også inden 31. december 2021 afholde de op til 4 ugers ferie, som 
løbende er optjent i perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021. Vi skal derfor alle være 
opmærksomme på, at feriedage fra det forkortede ferieår i sommeren 2020, der ikke er afholdt i 
ferieafholdelsesperioden inden udgangen af 2021, som udgangspunkt mistes. Ledelsen skal derfor 
også sikre, at der er mulighed for, at ferie kan holdes i ferieafholdelsesperioden. 

Der er dog en vigtig undtagelse til denne regel, der er relevant for os, hvor skolen udmeldte 
kollektiv ferie i sommerferien og vinterferien. De lærere, der var ansat i Glostrup, i det forkortede 
ferieår - sommeren 2020, blev varslet med 16 feriedage til afholdelse under sommerlukningen af 
skolen. Det betød, at der var 0,64 feriedage/4,93 timer, som ikke blev afholdt. Selvom disse dage 
ikke er blevet afholdt endnu, vil de ikke blive tabt efter 31. december 2021, såfremt man har haft 
en i øvrigt almindelig ferieafvikling. 

Beskyttelsen af de 0,64 dage overførte feriedage skyldes, at ansatte, som har holdt 5 ugers ferie i 
ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021, og hvor der alene er overført 
5 dage eller mindre fra det forkortede ferieår, ikke mister muligheden for at få udbetalt eller overført 

https://drive.google.com/file/d/1HGIQnyRVvnr3J5DtMKPDl45v9TSC_Rnk/view?usp=sharing
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overskydende dage til efter 31. december 2021. Faren for at miste overført ferie fra det forkortede 
ferieår i sommeren 2020 er derfor mest relevant for ansatte, der ikke kunne holde ferie på grund af 
for eksempel barsel eller længerevarende sygdom. 

Kontakt TR eller os i Glostrup Lærerforening, hvis du har spørgsmål til din ferie eller har brug for 
vejledning. 

DLF Kongres 2021 

Sidst så skal vi gøre opmærksomme på, at DLF afholder ordinær kongres i dagene 2. – 4. 
november. I dagene op til kongressen udsender vi igen et særnummer af Information fra Glostrup 
Lærerforening med særskilt fokus på dette. 

 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god og 

velfortjent efterårsferie 😊 
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