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Velkommen tilbage fra sommerferie. Skoleåret er allerede godt i gang og byder på 

grund af det nu lidt større lokale ledelsesrum på nogle ændringer for mange af jer i 
forhold til arbejdsgange omkring eksempelvis mødefora og fagdage. Vi tror og håber 
på, at denne mulighed for lokalt at have bedre indflydelse på rammerne vil betyde et 
positivt løft allerede i dette skoleår 
 
Et særligt velkommen til alle jer, der er nyansat og som er ved at finde jer tilrette. Der 
afholdes et Introarrangement fredag den. 28. august kl. 08.45 i Biblioteksalen 
under Glostrup Bibliotek, som handler om kommunen som arbejdsplads. 
Arrangementet er obligatorisk, og man skal tilmelde sig gennem sin leder. 
 
Udover denne kommunale introdag, så arrangerer Glostrup Lærerforening og Glostrup 
Skole en fælles introseance for nye lærere, hvor der naturligvis er fokus på 
læreropgaven samt rammer og tilbud på Glostrup Skole. Skoleleder Rasmus Tolstrup 
og vi forventer, at dette placeres ultimo september eller i oktober. Vi sørger for, at du, 
som ny medarbejder, får direkte besked om tid og sted. 
 
Central arbejdstidsaftale.  
11. august, samme dag som børnene startede i skole igen her i Glostrup, blev mange 
eksperter taget lidt på sengen, da KL og DLF efter et langt forhandlingsforløb kunne 
præsentere et forlig om en arbejdstidsaftale for lærere og bh.kl. ledere i folkeskolen. 
https://www.dlf.org/media/13654636/aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommun
erne_2020.pdf 
 
I kredsstyrelsen besluttede vi på mødet d. 13. august, at vi nu bruger ugen frem til 20. 
august på at nærlæse og blive klogere på indholdsdelene, inden vi går ud med en 
egentlig anbefaling af, hvad vi mener, der er det rette valg ved urafstemningen, som 
afvikles fra d. 25. august og frem til 1. sept. kl. 16.00. 
Anders Bondo har lagt denne video ud, hvor han præsenterer aftaleresultatet: 
https://one-
lnk.com/x1emK7foV7HclSfHW8SO2EDB5Acb8gioumFwwmW2vG0EzmVTmIHPGcyV
edSaFeqXuLzLX0RwLYQt6GIPveOfCT7BQ/x1epVTIadjYkLAKm3lQh6nklG6V8LUBK
BIk-dJrTON_Z4S0GO4T-
uKZ6t0Jt_szFPZPmBSnr2QQjtRNd6bRxRbQqYr8KQmmGnXGV3dImei_61Ocs6b7Ctc
yrX-N9Z_VwND7a-LoXb_XVfVZbWmbrmFc1w/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/ 
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Vi, Anna, Anders og Thomas kommer rundt på alle skoler for at orientere om aftalens 
elementer og tage en debat om perspektiver og scenarier ved de 2 udfaldsmuligheder 
og glæder os i den forbindelse også meget til at kunne hilse på så mange af jer som 
muligt. Møderne er placeret således: 
 
17. august kl. 14.00 Hospitalsskolen  
18. august kl. 15.30 Søndervangskolen 
24. august kl. 15.30 Nordvangskolen 
25. august kl. 14.00 Skovvangskolen 
25. august kl. 15.30 Vestervangskolen 
 
 
Formandsskifte i DLF. 
Anders Bondo Christensen har valgt at stoppe som formand for DLF pr. 22. 
september. Det betyder, at der i forbindelse med kongressen skal vælges ny formand 
for foreningen. Foreløbigt har en kandidat meldt sig – Gordon Ørskov Madsen, 
Hovedstyrelsesmedlem og tidligere formand for Århus Lærerforening. Det er nok 
forventeligt, at der dukker flere kandidater op inden valget og det vil være muligt at 
stille op helt frem selve valget gennemføres på kongressen. 
 
Tjenestemænd.  
Vi har modtaget den nye tabel for omsætning mellem løntrin og skalatrin og kan se at 
det nu frem til 31. januar vil være muligt for tjeneste mænd at opnå 2 ekstra løntrin i 
forbindelse med pensionering. Tjenestemandsansatte er meget velkomne til at 
kontakte kredsen, hvis de ønsker yderligere beregninger eller samtale omkring 
pensionsforhold 
 
TRIO-TJEK. 
Da vi har lavet en arbejdstidsaftale med et tilsigtet loft på 26 lektioner, og vi stadig har 
en politisk udmelding om 760 undervisningstimer i gennemsnit, er vi igen i år gået 
meget tæt på lærernes opgaveoversigter. Vi er endnu ikke helt i mål med opgaven, 
men forventer, at vi nok har et endeligt overblik i starten af september. Thomas tager 
en skolerunde derefter, hvor det er muligt at stille spørgsmål til sin opgaveoversigt. 
 
Afskedsreception for Lene. 
Fredag d. 28. august afholder Glostrup Kommune afskedsreception for vor 
forhenværende formand for Glostrup Lærerforening, Lene Jensen. 
 
 
Kredskontoret har åbent dagligt mellem 8.00 og 15.30. 
 
Man kan i akutsager altid få fat i Thomas på Tbje@dlf.org eller mobil 20 82 96 41. 

 
 
Venlig hilsen kredsstyrelsen 
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