
Glostrup Lærerforening  Brøndbyvestervej 58 Telefon 43 44 48 18  E-mail: 010@dlf.org 
Kreds 10  2605 Brøndby   Hjemmeside: www.dlfkreds10.dk 

 

INFORMATION 
FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING 

 
 

 
Den 11. juni 2019 

Politisk aftale om justering af Glostrup Skole. 
 
Der kunne ikke opnås enighed om et forslag, der kunne sendes til høring om en struktur for Glostrup 
Skole som planlagt den 22. maj. I stedet er de to store partier i Glostrup, Venstre og 
Socialdemokratiet, gået sammen om et forslag, som nu er sendt i høring indtil den 19. juni.  Der 
skulle et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde til fredag den 7. juni klokken 17, før der var et 
flertal for at sende et forslag i høring. I kan se referatet fra mødet på kommunens hjemmeside. Selve 
forslaget kan ses på kommunens hjemmeside, men det er også sendt ud på opslagstavlen på 
Personaleintra. Det forventes, at det endelige forslag vedtages på et ekstraordinært 
kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni, så medarbejderne kan få besked inden man går på 
sommerferie. Det er vigtigt at pointere, at det er en ren politisk aftale, og forslaget indebærer: 
 

1. Balanceret elevsammensætning på hele Glostrup Skole ved indskrivning til 0. klasse. 
2. Lokal ledelse med mere beslutningskraft. 
3. Øget kvalitet i udskolingsmodellen og tryghed i overgangen. 
4. Øget lokaldemokrati – forældre. 
5. En inkluderende skole. 
6. Attraktiv arbejdsplads. 
7. Forbedring af skolens image. 
8. Elevernes faglige resultater. 
9. Vurdering af effekten af ny fordeling af børn i dagtilbud. 

 
Glostrup Lærerforening er høringsberettiget og i den forbindelse er input til vores høringssvar meget 
velkomne, enten via tillidsrepræsentanterne eller som en mail til Lene på l@dlf.org 
 
For at så mange som muligt får mulighed for komme med input, afholder Glostrup Lærerforening et 
fælles - faglig – klubmøde: 

 
Mandag den 17. juni klokken 16 på lærerværelset på Søndervangskolen. 

 
I skal samtidig være opmærksomme på, at Kommunalbestyrelsen onsdag den 12. juni formentlig 
godkender konvertering af understøttende undervisning til tovoksentimer i hele skoleforløbet. 
 
Arbejdet med at få arbejdsfordelingen og opgaveoversigterne på plads er i fuld gang. Så snart de 
endelige opgaveoversigter ligger klar, tjekker vi dem for at se, om de lever op til den 
arbejdstidsaftale, vi har indgået. Forhåbentlig når vi det inden sommerferien, og ellers er det straks 
idet nye skoleår.  
 
Med venlig hilsen kredsstyrelsen 
 
 
PS: Glostrup Parkstafet afholdes tirsdag den 20. august og sidste tilmelding for hold á 4 deltagere er 
den 24. juni. Det koster 50 kr. pr. person at deltage. 
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