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Foråret titter så småt frem og vi håber, at i alle har nydt en dejlig vinterferie og muligheden for at 
kunne forsamles, som det har behaget hver enkelt. I Glostrup Lærerforening kigger vi nu ind i et forår 
med en normalisering af arrangementer som f.eks. generalsamling og vores medlemskursus på Hotel 
Frederiksdal. Dette ser vi naturligvis frem til og du finder nærmere info om bl.a. dette i nedenstående 
nyhedsbrev, der har følgende overskrifter 
 

• Generalforsamling og TR-valg 

• Medlemskursus på Hotel Frederiksdal 

• ”Glostrup Skole” bliver til ”Skolerne i Glostrup” 

• Skoleplanerne og lokale dialogmøder 

• Afvikling af sommerens prøver 

• Jobopslag på Glostrup Skole til skolenærværsteamet 

• Pensioneringsforhold for tjenestemandsansatte 
 
 
Generalforsamling og TR-valg. 
 
Torsdag d. 17. marts kl. 16 – ca. 18.00 afholder vi i GLF’s generalforsamling med efterfølgende 
fællesspisning for medlemmer. Det hele foregår på lærerværelset på Nordvangsskolen og vi håber 
selvfølgelig på, at se så mange af jer som muligt. Så tag en god kollega under armen og kom med til 
fællesspisning og generalforsamling. Vi har tidligere udsendt foreløbig dagsorden, som også kan ses 
her. 
 
Ligesom der er valg på dagsordenen til generalforsamlingen, så er det også valgår for TR og TR-
suppleanter lokalt på alle matrikler. Dette gennemføres i løbet af marts måned på alle matrikler og du 
kan kontakte din TR, hvis du er i tvivl om, hvornår dette afvikles. Det er herudover op til ledelsen 
lokalt at sørge for, at der også afvikles AMR valg inden 1. april.  
 
Medlemskursus på Hotel Frederiksdal. 
 
25. – 26 marts afholder Glostrup Lærerforening vores medlemskursus med internat på Hotel 
Frederiksdal. Kurset er målrettet alle medlemmer af Glostrup Lærerforening og har både et fagligt og 
et socialt sigte og er en god mulighed for en rigtig god og hyggelig oplevelse med dine kollegaer 
lokalt og på tværs af Glostrup Kommune. Vi har tidligere udsendt program og tilmeldingsblanket, som 
også kan findes her. 
Tilmelding foregår direkte til din TR eller evt ved direkte henvendelse her på kontoret. 
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Afviklingen af sommerens prøver. 
 
DLF har som part i ”Sammen om folkeskolen” været inviteret ind i drøftelserne om behov for justering 
af sommerens prøver. Dette er naturligvis en følge af de sidste 2 års Corona påvirkning på 
undervisningen. Dette har nu ført en udmelding fra UVM om ændringer af prøverne 2022 med sig. 
 
Mange af jer er sikkert allerede helt bevidste om udmeldingen og justeringerne, men for en god 
ordens skyld giver vi også her et kort overblik over de udmeldte ændringer i overskriftsform samt et 
link til UVM, hvor du kan finde yderligere vedr. dette. 
 
Der afholdes færre prøver i grundskolen end normalt, så der alene afholdes fire prøver i 9. klasse: 
mod normalt syv prøver. De 4 prøver er: 

• Dansk, mundtlig og skriftlig 

• Engelsk, mundtlig 

• Matematik Skriftlig 
 
Den praktiske/musiske valgfags-prøve i 8. klasse aflyses.  
Eleverne får standpunktskarakteren på beviset, hvis standpunktskarakteren er højere end 
prøvekarakteren. 
Se yderligere på: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/politisk-aftale-om-sommerens-
proever-og-eksaminer 
 
Status på lokal lønstigning. 
 
Vi har gennem de sidste par måneder forhandlet om udmøntningen af det budgetvedtagne løft af 
lærerlønningerne og er nu kommet til et resultat, som vi forventer at præsentere og underskrive d. 15. 
marts. 
Vi har i indeværende år foreløbigt fået 1,5 mio.kr. ud til forhandling. Dette suppleres yderligere i de 
kommende år frem mod 2025, hvor vi samlet ender med at have en stigning på 4,0 mio.kr. 
Dette års resultat skal derfor ses som et foreløbigt resultat af den samlede plan fra til og med 2025. 
 
Resultatet ligner meget de udmeldinger vi tidligere er kommet med, og vil i overskriftform se således 
ud: 

• Lidt under 80 % af puljen går til tillæg til lærere og bh.kl.ledere på Glostrup Skole som et 
generelt rekrutterings- og fastholdelsestillæg.  

• Ca. 15 % af puljen går til hurtigere anciennitetslønstigninger for lærere og bh.kl.ledere, der har 
henholdsvis 2 og 6 års anciennitet.  

• Ca. 5 % går til pulje der skal dække evt. stigende antal lærere, der skal omfattes af de disse 
tillæg samt evt. særlige rekrutteringsbehov. 
 

Vi vil i forbindelse med præsentationen af aftalen udsende konkrete beregninger, der viser værdien af 
de respektive tillæg konkret for den enkelte lærer. Aftalen har virkning fra 1. januar 2022 og vil 
således blive udmøntet med tilbagevirkende kraft herfra. 
 
”Glostrup Skole” bliver til ”Skolerne i Glostrup”. 
 
Glostrup Skole har over det sidste halve år arbejdet med udviklingen af en femårig strategi for skolen. 
I arbejdet har indgået både forældre, medarbejdere og ledelse. En central del af det 
kommunikationsstrategiske grundlag, er et ønske om et navneskift fra ”Glostrup Skole” til ”Skolerne i 
Glostrup”. Navneskiftet har både til formål at give skolen en ny start, men også at bringe navnet i 
overensstemmelse med de politiske beslutninger, der over den seneste tid er truffet omkring 
styrkelsen af den lokale identitet på fire skoleafdelinger. 
 
Beslutningskompetencen om navneskiftet ligger hos politikerne og drøftelserne i Børne- og 
Skoleudvalget endte med en begæring om, at sagen skulle håndteres i Kommunalbestyrelsen, Her 
blev navneskiftet godkendt og dermed kommer vi til at opleve en udfasning af navnet Glostrup Skole 
og en stærkere kommunikation om en lokal identitet samtidig med, at man fastholder af strukturen i 
organisationen. 
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Skoleplanerne og lokale dialogmøder. 
 
Vi kigger så småt ind i planlægningen af det kommende skoleår, og i den forbindelse også jeres 
skolelederes skoleplaner for det kommende skoleår. Vi har sammen med skolelederforeningen lokalt 
arbejdet på at finde en ensartet skabelon for dette på tværs af skolerne samt skabe en sammenhæng 
til Glostrup Skoles overordnede skoleplan også. Dette er vi kommet langt med, og har nu en form, 
der giver mening og overblik på resurseanvendelsen hos jer lokalt samt de tiltag, der kommer oppe 
fra Glostrup Skole. 
 
Som beskrevet i vores arbejdstidsaftale, så er processen i udarbejdelsen af den endelige skoleplan, 
at skolelederne på baggrund af drøftelser med TR, udarbejder et forslag til skoleplan, som så skal 
lægges frem ifm. et dialogmøde med lærergruppen. Det er på baggrund af dette dialogmøde, at den 
enkelte skoleleder udarbejder den endelige skoleplan. Det er derfor på dialogmødet, at der er formel 
inddragelse og mulighed for indflydelse på prioriteringerne hos jer lokalt. Derfor hermed en opfordring 
herfra til at i, sammen med jeres kollegaer og TR, forholder jer aktivt til skoleplaner I præsenteres for 
på lærermøderne i den kommende tid. 
 
Glostrup Skole søger lærere til Skolenærværsteam. 
 
Der er tilført yderligere ressourcer til oprettelse af et skolenærværsteam, der skal arbejde med at få 
knækket og vendt en skidt udvikling i antallet af børn, der af forskellige årsager ender i skolefravær. 
Jobopslaget kan ses her: Nyoprettet Skolenærværsteam til Skolerne i Glostrup søger medarbejdere I 
(emply.com) 
Ansøgningsfristen er 13. marts. 
 
Pensionsforhold for tjenestemandsansatte. 
  
Hvis man som Tjenestemand i den lukkede gruppe tænker på at gå på pension i det kommende 
skoleår, er det en rigtig god idé at kontakte kredskontoret for at høre, om der er nogle tidspunkter af 
skoleåret, der er mere givtige end andre. Foreløbigt er det nu meldt ud, at man bliver pensioneret fra 
et niveau svarende til 2 ekstra løntrin frem til 30. september 2022. Derefter ved vi ikke, hvordan det ser 
ud og forventer ikke at have viden om det før kort op mod sommerferien. 
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