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Ekstra INFORMATION 
FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING 

 

 

Den 29-10-18 
 

Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget, at der skal indgås 
forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale med Glostrup Lærerforening. 
Udgangspunktet er at aftalen er udgiftsneutral. Der er aftalt et forhandlingsforløb, som 
forløber hen over efteråret og forhåbentlig ender vi med et forslag til en aftale inden jul. 
 
I den forbindelse har vi brug for at høre medlemmernes evaluering af udvalgte temaer i 
den nuværende Fælles Forståelse, og I vil modtage en mail fra Glostrup Lærerforening 
(med den mailadresse I har opgivet i DLF’s Medlemsservice) tirsdag den 30. oktober, 
hvor I vil blive bedt om at svare på et spørgeskema. Skemaet har 9 spørgsmål og 
mulighed for kommentarer på et par enkelte af spørgsmålene. Det tager ca. 5 minutter 
at besvare spørgeskemaet og det har meget stor betydning, at vi får en høj 
svarprocent. 
 
Der er deadline for besvarelsen fredag den 9. november. (Vi ved godt at det er meget 
kort frist men håber at I vil prioritere dette.) 
 
Har I ikke modtaget en mail, må I henvende jer til kredskontoret, da det kan være en 
forkert mailadresse vi har i systemet. I kan også selv tjekke, om vi har de rigtige 
oplysninger på Min side på www.dlf.org 
 
Efteråret byder på det årlige løntjek (som samtidig er et TRIO-tjek). Vi kommer rundt 
på alle skoleafdelingerne i uge 46-47-48. Der vil komme plakater ud, hvornår vi er på 
de pågældende arbejdspladser. 
 
30. og 31. oktober holder DLF kongres, og man kan følge kongressen live på DLF’s 
hjemmeside, hvis man er interesseret. Dagsordenen indeholder blandt andet 
Evaluering af OK-18, arbejdet med et Folkeskoleideal, vedtægtsændringer og projekt 
Ny Start, som man også blev enige om ved overenskomstforhandlingerne i foråret. 
 
Tirsdag den 30. oktober Klokken 9 vil der være en demonstration foran Østre Landsret, 
hvor sagen om Ytringsfrihed som DLF har rejst på vegne af Erik Smidt fra Odense 
kommer for retten. Det er en ret principiel sag, som har stor betydning for alle offentlige 
ansatte. Retssagen begynder klokken 9:30. 
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