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Skoleåret er allerede godt i gang efter en lang og meget varm sommerperiode, og 
hjertelig velkommen til de nye lærere, der er startet i dette skoleår. Det var hyggeligt, 
at hilse på flere af jer til introarrangementet på Glostrup Skole sidste torsdag og vi 
håber at I fik en fornemmelse af, hvilken konstruktion Glostrup Skole er. Hvis I vil vide 
mere om Glostrup Kommune som arbejdsplads afholdes introarrangementer hver 3. 
måned og det næste er fredag den 7. september klokken 8.45 – 12.00. Her bliver man 
orienteret om, hvordan kommunen er sammensat politisk og hvordan den er 
organiseret, og en orientering om, hvordan man får medindflydelse. Arrangementerne 
er obligatoriske, og man skal tilmelde sig gennem sin leder. 
 
Kommunalt budget. 
Den kommunale budgetlægning for det kommende år er så småt i gang. Udkastet til 
budgettet blev offentliggjort den 15. august på kommunens hjemmeside, og den 
endelige vedtagelse er ved kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 10. oktober kl. 18. 
Som udgangspunkt ser kommunens økonomi fornuftig ud, men der er nogle store 
udfordringer på både ældreområdet og hele det specialiserede børneområde. 
Kommunen har hen over sommeren fået et nyt politisk flertal bestående af 
Enhedslisten, Socialistisk Folkepart, De Konservative, Socialdemokratiet og et nystiftet 
parti med navnet Bylisten. Hvad dette flertal har af projekter ved vi ikke endnu, men 
skal der findes økonomi til nye tiltag, skal der spares på andre områder. Vi forventer at 
vide noget mere i midten af september måned. (Ønsket om rengøring af klaselokalerne 
inden eleverne er startet er bragt videre.) 
 
Ved forårets første høring omkring budgettet forslog vi fra Glostrup Lærerforening, at 
man satte økonomi af til at lave en arbejdstidsaftale for lærerne. Efterfølgende har 
økonomiudvalget besluttet, at vi skal starte en dialog om evt. at kunne indgå en reel 
arbejdstidsaftale. Denne dialog er vi i gang med og på næste Økonomiudvalg forventer 
vi, at man vedtager en tidsplan for processen. Der har været afholdt faglige klubmøder 
på alle skoleafdelingerne i starten af skoleåret, hvor medlemmerne er kommet med 
input, som indgår i den videre dialog. Vi har sammen med Fællesledelse og 
afdelingsskoleledelserne kigget alle opgaveoversigterne igennem for at se, om de 
levede op til det politisk udmeldte gennemsnitstal. Denne opgørelse indgår ligeledes i 
dialogen. 
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I sidste års budget blev der afsat økonomi til at forkorte skoledagen for klasser, der 
havde det svært med den lange skoledag og der er stadig penge tilbage i puljen, så 
har man en klasse med faglige eller sociale udfordringer, kan man i samarbejde med 
skolelederen udfylde et ansøgningsskema og videresende det til skolebestyrelsen 
(næste møder er 28. og 29.9. - og 29.10.) 
 
Drømmeskolen. 
I samarbejde med lærerforeningerne i Albertslund, Brøndby, Hvidovre og Rødovre 
samt Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen afholder vi et arrangement for lærere, 
elever, forældre og politikere på Copenhagen Fur torsdag den 27. september klokken 
19 – 21. Formålet er at styrke den folkelige debat om skolen og hvordan det bedst 
udmøntes i praksis (se vedlagte pjece). 
 
DLF InSite. 
DLF InSite er en nyoprettet kommunikationsplatform, som er uafhængig af vores 
arbejdsgiver. 
Intra/skolekom er arbejdsgiverens kommunikationsredskab, som de kan lukke ned for i 
forbindelse med en evt. konflikt. 
 
Insite er Danmarks Læreforenings eget redskab. 
Her kan du se informationer fra DLF, Glostrup Lærerforening og skolens 
tillidsrepræsentant. 
Bl.a. er faglig Klub et væsentligt element. 
 
Du logger ind på https://dlfinsite.dlf.org med dit CPR nummer uden bindestreg og dit 
password er de sidste 4 cifre.  

 

Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og 
ledighed. 
Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, 
ledighed m.m. Normalt gives 50 % reduktion. 

Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfritagelse. 

Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune er det vigtigt, at du giver kredskontoret besked 
hurtigst muligt. Så sørger vi for, at du bliver overflyttet til den pågældende lokalkreds 
eller udmeldt, hvis du får job uden for Danmarks Lærerforenings aftaleområde. 

Kontorets åbningstider. 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lene 08-15.30 08.00 – 17.00 08.00 – 15.30 08.00 – 17.00 08.00 – 12.00 

Thomas  09.00 – 14.00 Efter aftaler 09.00 – 15.30  

 Flemming    08.00 – 15.30  

Connie  08.30 – 14.30  08.30 – 15.30  

 
Man kan i akutsager altid få fat i Lene på l@dlf.org eller mobil 24 61 36 84. 
 
Venlig hilsen kredsstyrelsen 
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