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Efterårsferien står for døren med skolernes traditionelle motionsløb på fredag. Uge 42 er ferie for 
lærere og børnehaveklasseledere, og det betyder at de medlemmer, der ikke har optjent ferie fra evt. 
tidligere arbejdsgiver, skal kontakte A-kassen inden ferien starter for at få retten til dagpenge under 
kollektiv ferie. Det er sidste år vi har denne ordning, da ferieloven fra næste kalenderår er lavet om, 
så man optjener ferie samtidig med, at man arbejder. 
 
Ferieregnskabet der fremgår af lønsedlen kommer således også til at se anderledes ud, allerede fra 
indeværende år. De feriedage og feriepenge, som man optjener fra 1. september 2019 til 31. august 
2020 bliver indefrosset og automatisk udbetalt den dag, man opnår ret til folkepension. I foråret 2020 
vil alle modtage en besked fra Lønmodtagernes feriemidler i e-boks, hvor det bliver oplyst, hvor 
mange feriepenge man har fået indefrosset. 
 
Der kommer en mindre lønregulering pr. 1.10.2019 og lønkortet kan ses hos jeres tillidsrepræsentant. 
 
DLF’s kongres er netop afholdt og man kan på hjemmesiden sætte sig ind i de mange spændende 
temaer, der blev drøftet. Blandt andet blev Folkeskoleidealet vedtaget og det er sendt ud til alle 
medlemmer. Det mest spændende punkt var nok valg af næstformand, da der var kampvalg om 
posten. Her fik den nuværende næstformand 163 stemmer og Morten Refskov, som er formand i 
Ballerup Lærerforening, fik 130 stemmer, så det blev et meget tæt løb. Senere på efteråret er der 
valg til Hovedstyrelsen og her stiller Morten op som kandidat. Det samme gør Jeanette Sjøberg og 
Anders Liltorp fra vores område. Vi vil informere mere om valget, når tiden nærmer sig. 
 
Glostrup Kommune er i gang med at forhandle næste års budget, og selv om kommunens økonomi 
ikke er helt katastrofal, lægges der op til besparelser. Der er kommet lidt ekstra ind i selskabsskatter, 
og sammen med en stor kassebeholdning ser det fornuftigt ud. Desværre må driftsudgifterne ikke 
stige, da man så vil ramme serviceloftet. Hvilke områder der skal lægge for, ved vi først lige op til 
efterårsferien, og i uge 43 vil der være en inddragelsesproces i MED. Den endelige vedtagelse sker 
til kommunalbestyrelsesmødet den 5. november. Vi ved dog, at der allerede i indeværende 
kalenderår også skal ske besparelser, så derfor er der lukket for flere af forbrugskontiene ind til jul, 
ligesom der er et blødt ansættelsesloft. 
 
Personaleintra erstattes af AULA fra uge 43, og det giver sikkert en del startvanskeligheder, hvilket 
ikke er helt unormalt, når man skifter IT-system. (Det gjorde intra faktisk også, da vi fik det i sin tid). 
Da AULA er et redskab som arbejdsgiver stiller til rådighed, vil vi bede medlemmerne om, at kontakt 
pr. mail til Lærerforeningen sker på vores officielle mails, enten 010@dlf.org, L@dlf.org eller 
TBJE@dlf.org og ikke via beskedsystemet i AULA.  
 
 
Med venlig hilsen og god efterårsferie. 
Kredsstyrelsen 
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