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Påskeferien nærmer sig og de 3 dage før helligdagene er afspadsering, så forhåbentlig er foråret godt i gang 
så alle kan få slappet af. 
 
Løn. 
I forbindelse med løntjekket i november måned fandt vi en generel fejl på 3 af skoleafdelinger med manglende 
lejrskoletillæg både i indeværende og sidste skoleår. Det har medført en lønaftale (som de pågældende har 
modtaget i e-boks) og udbetaling af et tillæg til ca. 50 lærere. I alt et beløb på omkring 60.000 kr. 
 
Ved OK-18 blev der aftalt, at der for visse grupper var en lønstigning pr. 1. april i år. For forudlønnede fremgår 
denne lønforbedring ikke af lønsedlen. Det skyldes, at overenskomsten endnu ikke er underskrevet. Fejlen 
ligger hos KL. Det drejer sig om børnehaveklasseledere og konsulenter samt for fritlønstillægget for alle 
grupper. 
 
Organisationsændringer i kommunen/skolen. 
Lige nu pågår der politiske drøftelser både omkring Glostrup Skoles organisering (vedtages formentlig inden 
sommerferien med virkning fra skoleåret 2020/2021) og om kommunens organisation (vedtages formentlig 
den 10. april med virkning fra 1. maj). 
 
Begge områder har stor betydning for vores område, og så snart det er vedtaget kommer der mere information 
ud i organisationen. 
 
Planlægning af næste skoleår. 
Glostrup Skoles administration er ved at lægge sidste hånd på udmelding af antal stillinger til 
skoleafdelingerne. Der mangler et par småting, men umiddelbart ser det ikke ud til, at der skal være 
forflyttelser af lærere. 

 
Fælles Forenklede mål er besluttet og Marianne Polk og Thomas Jensen vil orientere om forenklingen på 
lærermøder efter påske. 
 
Den Lokale Arbejdstidsaftale orienteres der ligeledes om på lærermøder, og vi er startet på drøftelserne 
omkring, hvilke større opgaver der skal beskrives og tidsfastsættes 
 
Vi cykler til arbejde. 
Igen i år kan medarbejdere i Glostrup Kommune tilmelde sig gratis til arrangementet ”Vi cykler til arbejde”, som 
foregår i maj måned. Tilmeld jeres hold på www.vcta.dk senest 26. april, opgiv EAN.nr. 5798009041616 med 
referenceperson Githa Lentz. 
 
SkoleKom lukker 31. december 2019.  
Styrelsen for It og Læring (STIL) har besluttet at lukke SkoleKom ved udgangen af 2019. Årsagen er, at 
antallet af brugere de seneste år har været faldende og at der i dag findes andre kommunikationsløsninger, 
som skolerne benytter sig af. Desuden vil den kommende AULA-løsning opfylde nogle af de samme formål 
som SkoleKom. Vi ved, at en del lærere bruger SkoleKom-mail privat og vi vil opfordre til, at man får lavet en 
ny privat mailadresse. Husk at give kredsen besked, så vi har den korrekte mail stående i medlemssystemet. 
 

God påske 
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