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Den 13. februar 2023 

 
 
Vinterferien står for døren, lyset er ved at vende tilbage og udenfor begynder det at ligne og føles 
som forår. Det skal vi selvfølgelig huske at nyde fuldt ud, men med det sagt så er der også andet end 
lys og forår i luften.  
 
Skolerne i Glostrups regnskaber markerer mørke skyer på vej. 
 
I Glostrup Lærerforening er vi derfor fuldt optaget af at arbejde for at sikre rammerne for det 
kommende skoleår, hvilket for nuværende ser vanskeligt ud. Det kommer til at kræve, at man både 
politisk, administrativt og ledelsesmæssigt viser, at man også i praksis mener, og prioriterer; 
”Børnene først” og at ”alle børn skal trives og løftes både fagligt og socialt”. 
 
Det kan du læse mere om i denne GLF-info, som derudover også omhandler den politiske 
inddragelses- og beslutningsproces i forhold til den fremtidige skolestruktur på skolerne i 
Glostrup og i den sammenhæng, vores kommende  
 

Fælles Faglig Klub-møde den 9. marts kl. 15.45 på Søndervangsskolens Lærerværelse 
 

Overskrifterne er derfor: 
 

• Den politiske inddragelses- og beslutningsproces i forhold til den fremtidige 
skolestruktur på skolerne i Glostrup – skal vi være 1 eller 4 skoler? 

• Arbejdet med Meddelelsesbogen på SiG 

• Skolerne i Glostrups regnskab 2022 og budget 2023 

• Feriereglerne – Vinterferien er kollektiv ferie (”rigtig ferie”) 

• Medlemsarrangementer i foråret – datoer til kalenderen 
 
Den politiske inddragelses- og beslutningsproces i forhold til den fremtidige skolestruktur på 
skolerne i Glostrup – skal vi være 1 eller 4 skoler? 
 
På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 4. februar lagde man sig politisk fast på at indstille til en 
proces, der skal afdække styrker og svagheder i nuværende skolestruktur, da det over de sidste 10 
år har vist sig, at den nuværende model ikke giver den nødvendige ledelsesmæssige og 
driftsmæssige stabilitet til skolerne. Man har i den forbindelse lyttet til vores ønsker om inddragelse 
og i februar og marts 2023 gennemføres særskilte drøftelser med centrale aktører i 4 møder: 

• Forældre v. skolebestyrelse og lokalrådsrepræsentanter. 
• Eleverne v. repræsentanter fra elevråd. 
• Medarbejderne v. repræsentanter fra de faglige organisationer (pædagogiske 

medarbejdere og teknisk-administrative). 
• Lederne ved repræsentanter for skoleledelserne. 
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Herudover vil der administrativt ske drøftelse i MED-organisationen (skole-MED og Center-MED). 

Drøftelserne forventes på den baggrund at føre til svar på følgende tre spørgsmål: 

1. Hvad vil fordele og ulemper ved en opsplitning i flere, selvstændige skoler være set fra 
jeres perspektiv? Hvad vil I foretrække og anbefale – en fortsættelse som én skole med 
flere afdelinger eller en opdeling i flere, selvstændige skoler? 

2. Hvis der dannes flere selvstændige skoler, hvilke forhold fra den nuværende 
organisering skal der så være særlig opmærksomhed på at bevare eller fjerne? Hvorfor? 

3. Hvilke anbefalinger har I vedr. organiseringen af ledelse, administration og 
støttefunktioner (økonomi, løn, personale, it, vejledere m.v.), hvis der etableres flere 
selvstændige skoler? 

Mødet med medarbejderne ligger placeret d. 13. marts, og på den baggrund indkalder vi derfor til 
Fælles faglig klub møde d. 9. marts kl. 15.45 – ca. 17.00, på Søndervangskolens lærerværelse. 
Vores ønske er selvfølgelig at få alle jeres perspektiver og input til ovenstående spørgsmål og håber 
derfor også at se så mange af jer som muligt. 

Arbejdet med Meddelelsesbogen på SiG. 

Skolebestyrelsen står for at skulle revidere principperne for skole-hjem-samarbejdet. I den 
forbindelse blev der i efteråret 2022 lavet en procesplan for dette arbejde inkluderende en plan for 
inddragelse og lokalt arbejde med at forme den nye Meddelelsesbog, der skal afløse elevplanen. SiG 
MED blev inden jul hørt ift. procesplanen, og vi fik skubbet en bred medarbejderinddragelse ind tidligt 
i forløbet.  

Derfor blev der, den 6. februar, afholdt en workshop med deltagelse af lærere fra alle afdelinger og 
matrikler. Arbejdet denne dag var rigtigt fint, der var engagement at spore og tydelige 
tilbagemeldinger og spørgsmål fra lærere om, hvad der skal tages højde for, så vi ikke ender med 
endnu et formålsløst arbejde, som elevplanen viste sig at være. Meddelelsesbogen skal som 
udgangspunkt være ubureaukratisk og give mening for både lærere, elever og forældre. 
Fokuspunkterne, der skal stå i Meddelelsesbogen skal være aktuelle, fremadskuende og 
ressourceorienteret, og derudover skal Meddelelsesbogen være et afsæt til dialog med forældrene. 
Det er mange elementer, der skal spille sammen, og i sig selv elementer, der er interessante at tale 
rundt om. Der kom fra lærerne mange gode forslag og kommentarer frem om, hvordan man sikrer de 
forskellige elementer, så det bliver et meningsfuldt arbejdsredskab i sammenhæng med at være et 
dialogværktøj til skole-hjem-samarbejdet. Om det så kan lykkes, må tiden vise. Men vigtigt var det, at 
vi fik taletid så tidligt i processen. 

Konklusionen for dagen blev umiddelbart, at det ville være en god idé at starte meget simpelt med en 
enkel skabelon, og derfra kan løsningen udvikles lokalt. Og her er vi i processen for nu. Vi bliver 
inddraget igen i både MED-regi og på lærerværelserne senere. Til sommerferien er det planen, at et 
færdigt redskab – som et udgangspunkt, er klart. 

Skolerne i Glostrups regnskab 2022 og budget 2023. 

Regnskabet for 2022 er præsenteret og udviser umiddelbart ingen tegn på udfordringer, da der 
samlet har været et mindre forbrug på 1,3 mio. Dette dækker imidlertid over, at der fra oktober 2022 
blev indført et indkøbsstop for at bremse økonomien op og dermed imødegå et forventet overforbrug 
i 2022 samt de politisk vedtagne besparelser for 2023. Havde man fortsat med uændret forbrug, ville 
man være endt med et underskud beregnet til 2,5 mio. Dette ville så yderligere have belastet 
økonomien i 2023, da underskud overføres og skal dækkes af skolens egen drift. 

Så med opbremsningen er noget afværget, men det ændrer ikke på, at de politisk vedtagne 
besparelser skal implementeres ligesom den drift, der var sat for højt i 2022 også skal justeres til. Det 
betyder markante besparelser i budget 2023, og i skolebestyrelsen har man besluttet, at man ikke 
kan godkende de forelagte budgetforslag fra skoleledelsen, da konsekvenserne blev vurderet for 
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voldsomme. Dermed har man bedt politikerne forholde sig til den økonomiske ramme igen, hvilket vi 
nu afventer. 

Vi vil i GLF imidlertid ikke blot afvente en politisk tommelfinger, der vender op eller ned. I stedet vil vi 
synliggøre, hvad besparelser på driften af kerneopgaven/undervisningen konkret betyder – Og at 
”drift” dækker over mange elementer, så som: At det udvidede specialområde økonomisk presser 
skolen pga. flere børn med særlige behov. At vi har en ledelse og administration, som over de 
seneste år er vokset i størrelse og økonomi. At inflationen har medført prisstigninger på materialer og 
licenser, og sidst, at vikarforbruget, med bl.a. ICDP-tiltaget er steget markant. 

Så besparelser på drift er bestemt ikke lig med besparelser på kerneopgaven/undervisningen, hvis 
man vel at mærke, politisk, administrativt og ledelsesmæssigt, reelt mener noget med ”Børnene 
først”. 

 
Feriereglerne – Vinterferien er kollektiv ferie. 
 
Vinterferien står for døren – og for dem som er nyansatte i dette skoleår, så kan der ske et løntræk, 
hvis der ligger et feriekort med optjente feriedage/penge fra tidligere arbejdsgiver. 
Vinterferien er nemlig ”rigtig ferie” i Glostrup og dermed den ene af de fem ugers kollektiv ferie vi har. 
De øvrige 4 ligger i juli måned. 
 
Vi har lavet denne korte ferieinformation til nye lærere, som forhåbentlig kan hjælpe til med at få et 
overblik. Ferieregler 
 
Medlemsarrangementer i foråret – datoer til kalenderen: 
 

9. marts. kl. 15,45:  
Fælles Faglig Klub på SØ om skolestrukturen 

 
16. marts kl. 16.00-18.00:  
GLF Generalforsamling og fællesspisning på NO 

 
24.- 25. marts:  
GLF medlemskursus på Hotel Frederiksdal - Se program her 

 
4. maj:   
Politisk medlemsmøde i GLF / Lærernes Hus på Vestegnen 
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