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 Den 20. december 2018 

 
Juleferien står for døren og varer i dette skoleår fra lørdag den 22. december til onsdag den 2. januar 
(begge dage inkl.) De dage der ikke er søgnehelligdage har lærere og børnehaveklasseledere 0 - 
dage dvs. afspadsering, og altså ikke ferie. Nyuddannede får løn i juleferien og skal ikke kontakte a-
kassen/jobcenteret. 
 
Løntjek. 
Thomas og Lene har lavet løntjek af rigtig mange lønsedler i løbet af november måned. Det er et 
initiativ de faglige organisationer står bag, og som vi har lavet i de sidste 5 år. Denne gang var vi 
særligt opmærksomme på, at der kan være fejl i afregning af lejrskole, og det er vi i gang med at få 
afklaret i samarbejde med Glostrup Skoles administration. I forbindelse med løntjekket kiggede vi 
også på opgaveoversigter og fandt nogle fejl i forhold til indberetningen i TRIO – dette er ledelserne 
blevet gjort opmærksomme på at få rettet. 
 
Forhandlinger om en arbejdstidsaftale. 
Vi har i efteråret været i fuld gang med at forhandle en arbejdstidsaftale for næste skoleår. 
Udgangspunktet er, at den skal være resurseneutral og vi havde håbet, vi var færdige inden jul, men 
det når vi desværre ikke. Lige så snart vi har et resultat af forhandlingerne kommer vi ud med 
information herom. 
 
Tjenestemandspension. 
Der træder nye regler i kraft for tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder pr. 1. januar 
2019. Det er derfor en rigtig god idé at kontakte kredskontoret for yderligere information, hvis man 
går i pensionstanker. Det kan også være, at man i nogle perioder bliver pensioneret fra et højere 
løntrin end man får løn for. 
 
DLF’s Folkeskoleideal. 
Medlemmer har modtaget et nyhedsbrev fra DLF, hvor man har mulighed for at få indflydelse på 
DLF’s Folkeskoleideal. I vores område foregår arrangementet den 5. februar 2019 kl. 16 – 18:30 på 
Hotel Radisson Blue Royal Hotel (tilmeldingsfrist 25.1.2019). Se mere på dette link. 
 
 
Kredskontoret holder lukket mellem jul og nytår, men har man akut brug for hjælp kan Lene kontaktes 
på l@dlf.org eller 24 61 36 84. 
 
 

Glostrup Lærerforening ønsker alle vores medlemmer 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
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