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November, efteråret og en altid travl periode med skolehjemsamtaler er over os. I Lærerforeningen 
betyder det også travlhed og i år en særlig travl en af slagsen. Nogle opgaver lå i kalenderen, mens 
andre pludselig blev skubbet ind i kalenderen og har fyldt en del – herunder ikke mindst opsigelsen 
fra skoleleder Rasmus Tolstrup og dermed overvejelser omkring ledelsessituationen på skolerne i 
Glostrup. 
 
I denne Information fra GLF vil vi selvfølgelig også orientere yderligere om dette.  
Overskrifterne er i øvrigt som følger: 
 

• Løntjek på skolerne 

• DLF Kongres 22 

• Opsamling på skoleplan – Rammerne for lærernes arbejde 

• Ledelsessituationen efter opsigelse 

• Datoer til kalenderen 
 
Løntjek på skolerne 
GLF v/Anna og Thomas er i øjeblikket rundt på skolerne for at tilbyde alle medlemmer et løntjek. Vi 
har foreløbig besøgt VE, SØ og NO - og har alle 3 steder konstateret eksempler på fejlregistreringer 
med betydning for lønnen. I de kommende uger besøger vi de øvrige skoler. 
Hvis du ikke når at komme forbi os i forbindelse med vores besøg, så er du altid velkommen til at 
henvende dig til din TR med din lønseddel, så tjekker vi den herefter. 
 
DLF kongres22 
Danmarks Lærerforening afviklede kongres i sidste uge og tog her, på baggrund af drøftelser, 
beslutninger om foreningens videre arbejde og indsatser for medlemmerne om henholdsvis: 
 

1) De store udfordringer, som vanskelige inklusionsopgaver i kommunerne giver 
2) Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv 

 
Kongressens arbejde med inklusion mundede ud i både en vedtagelse omkring foreningens videre 
arbejde, som kan læses her, og en resolution (udtalelse fra kongressen) til det nyvalgte 
Folketingbeslutningstagere, som kan læses her. 
 
Arbejdet med Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv, mundede også ud i en vedtagelse der 
hermed danner rammen for foreningens arbejde for medlemmernes arbejdsliv. Se vedtagelsen her. 
 
Herudover var der forslag til vedtægtsændringer, som handlede om valg til Hovedstyrelsen, 
kongresperioder og valgperiode for de delegerede - alle forslag faldt.  
 
 
 

mailto:010@dlf.org
https://www.dlf.org/media/15541429/33-kongresvedtagelse-naeste-skridt-i-foreningens-arbejde-med-inklusion.pdf
https://www.dlf.org/media/15541800/resolution.pdf
https://www.dlf.org/media/15546296/kongresvedtagelse-en-staerkere-fagprofessionel-stemme-med-indflydelse-paa-rammer-og-vilkaar-for-det-gode-arbejdsliv.pdf


Opsamling på skoleplan – Rammerne for lærernes arbejde 
Som del af vores lokale arbejdstidsaftale, ligger der en forpligtelse på, at GLF og Center-ledelsen 
gennemfører en årlig erfarings- og videns opsamling på det indeværende års udmøntning i 
skoleårets planlægning og ressourceanvendelsen på skolen/skolerne. 
 
Vi er netop nu i gang med at tilrettelægge formen og tidsplanen for opsamlingen, som vi skal have 
klar til at arbejde med fra primo december. GLF har et ønske om, at vi i dette års kommende 
opsamling, lægger et særligt fokus på inklusionsarbejdet og hvordan lærerne oplever de rammer og 
vilkår, der gives til at indfri de opgaver og målsætninger, skolen har.  
 
Vi har en aftale om, at hele opsamlingsarbejdet skal være på plads med udgangen af januar, og 
resultatet af opsamlingen udgør herefter afsættet med at tilpasse den kommunale redegørelse og 
skoleplanerne, for det kommende skoleår. 
 
Ledelsessituationen efter Rasmus Tolstrups opsigelse 
Først og fremmest ønsker GLF Rasmus tillykke med hans nye stilling som sekretariatsleder for 
Socialrådgivernes fagforening og en tak for indsatsen i samarbejdet, som blandt andet er 
konkretiseret i vores lokale arbejdstidsaftale og udmøntning af lærer-milliarden til 2-lærerordninger. 
 
Opsigelsen efterlader dog også overvejelser fra GLF’s side om, hvad der nu er den rette vej videre 
for ledelse af skolerne i Glostrup. Glostrup Skole - og nu Skolerne i Glostrup - har savnet kontinuitet 
og stabilitet i ledelsen, og de mange skifter trækker hver gang kræfter ud af organisationen, helt ud til 
yderste led. Konkret er det blevet til 4 forskellige ledere + 2 længerevarende konstitueringer og 1 
barselsvikar i de 10 år skolen har eksisteret. Dette faktum kalder på grundige overvejelser omkring 
både stillingen og strukturen. 
 
Men mens vi i GLF er i tvivl om, hvad der er den helt endelige rette vej videre i forhold til 
ledelsesstruktur, så er vi ikke i tvivl om, at det nu er vigtigt, at man både administrativt og politisk 
tager sig god tid til en ordentlig proces, der inddrager bredt og giver et godt ejerskab til en kommende 
beslutning og model. 
 
Kredsstyrelsen har, på baggrund af lokale opsamlinger på ledelsessituationen, udarbejdet denne 
udtalelse, som er sendt til kommunalbestyrelsen. Se udtalelsen nederst i dokumentet. 
 
Datoer til kalenderen  
 
GLF har følgende arrangementer i den nærmeste fremtid: 
 
 25. januar kl. 14-15.30  Intromøde for nye lærere 
 16. marts kl. 16 –18  Generalforsamling 
 24. – 25. marts  Medlemskursus på Hotel Frederiksdal 
 
 
 

  
 
 

Glostrup d. 17. november 2022 
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Til kommunalbestyrelsen i Glostrup 
 
 
Den fremtidige organisering af ledelse på skolerne i Glostrup 
 
Skolerne i Glostrup står nu i den 7. ledelsesovergang siden etableringen af Glostrup skole tilbage i 
2012, og mindst lige så betydningsfuldt, så er ledelsesstrukturen under Glostrup skole skiftet mindst 
lige så mange gange. Blandt lærerne på gulvet udtrykkes der nu helt konkret manglende tro og tillid 
til ledelsesstrukturen på skolerne i Glostrup 
 
Det kalder på nogle grundige overvejelser om hvad der skal være den videre og holdbare vej for 
skolerne i Glostrup. Vi håber derfor på, at der nu gives rum og tid til at få lavet en god og 
inddragende proces med alle parter omkring skolen, så der på denne baggrund kan tages en 
beslutning om skolernes ledelse og organisering, der har bredest mulig opbakning og ejerskab. 
 
Man kan synes at udskiftningen af øverste leder ikke umiddelbart giver betydning for de enkelte 
klasser og medarbejderen på gulvet, Men det gør det.  
Lærerne oplever at nærledelsens fokus og kræfter retter sig meget mod arbejdet med egen 
organisering og nye samarbejder med nye ledere. Det betyder selvfølgelig, at den daglige faglige 
ledelse, støtte og sparring, i forhold til opgaverne på gulvet, ikke får den opmærksomhed som den 
bør. 
 
På samme måde har der i forbindelse med alle nye ledertiltrædelser været igangsat nye projekter og 
indsatser, som har sat en ny retning og - dels har krævet ledelsesfokus - dels har haft direkte 
indvirkning på opgaveløsningen. F.eks. i forhold til arbejdet med organisering af samarbejder, 
undervisningens indhold, anvendelse af vejledere, kompetenceudvikling, kompetencecentre, 
inklusionsarbejdet, arbejdets tilrettelæggelse, dokumentation, mødestrukturer og så selvfølgelig de 
overordnede visioner, missioner, milepæle og strategier.  
 
Det er selvfølgelig naturligt, at der over tid kommer nye tiltag og indsatser uanset hvad. Men vi må 
konstatere, at den hyppige ledelsesudskiftning har skabt en voldsom og uhensigtsmæssig 
acceleration af tiltag, der er kommet og gået. Dette med den konsekvens, at vi nu også oplever en 
stor gruppe lærere, der giver udtryk for, at de har mistet troen på, at det giver mening at investere 
kræfter i et nyt tiltag, da det ”formentlig alligevel snart forsvinder igen”. 
 
Med ovenstående sagt, så kan de af os som har været med i årene før Glostrup skole, også godt 
huske at vi havde lokale skoleledere, der var for optagede af regneark og administration, frem for den 
pædagogiske ledelse. Dette synes vi at den fælles ledelse på Glostrup skole har taget hånd om. 
Ligesom der er også forhold omkring specialområdet, som vi ikke mener blev løftet pædagogisk 
tilstrækkeligt tidligere. Dette er også med tiden blevet håndteret bedre, så der nu er en stærkere 
fokus på skolegangen for alle elever på skolens specialområde. 
 
Vi finder således, at der også har været nyttig læring og løsninger i forbindelse med den fælles skole, 
som vi bør tage med videre, og vi er helt klar over at der ikke findes en simpel løsning ift. skolens 
organisering og ledelse fremadrettet. Derfor opfordrer vi også til at der nu ”suges luft ind” og gives tid 
og bred inddragelse til at finde en fælles meningsfuld vej videre med Skolerne i Glostrup - og 
skolerne i Glostrup. 
 
GLF er selvfølgelig klar til at byde ind og levere både input og arbejdskraft i en evt. proces, hvis der 
er et ønske om dette. 
 
Med venlig hilsen 
Glostrup Lærerforening 
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