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Juleferien nærmer sig med hastige skridt, og eleverne går efter planen på juleferie efter sidste dag 
tirsdag den 22. december til og med mandag den 4. januar. De dage, der ikke er søgnehelligdage, er 
for lærernes vedkommende afspadsering. 
 
Det bliver selvfølgelig ikke det samme at skulle gå på juleferie uden den sædvanlige julefrokost, og 
mulighed for både hyggelige og festlige stunder på arbejdspladsen. Men vi håber, at vi med forårets 
komme på den anden side af nytåret igen kan begynde at se ind i forhåbentlig mere normale forhold. 
Derfor har vi også foreløbig valgt at fastholde planen om, at vi afholder vores store medlems-
arrangement på Hotel Frederiksdal d. 9.-10. april 2021 og ser meget frem til, at vi igen kan 
samles. Husk at sætte kryds i kalenderen. 
 
Corona 
Men indtil juleferien rammer, skal vi så igen forholde os til nogle voldsomt ændrede rammer omkring 
undervisningen, og vi skal nok forvente også at kunne opleve, at disse kan blive justeret løbende 
frem mod jul. Vi er hele tiden meget opmærksomme på, hvad der sker lokalt på skolerne og er i 
løbende dialog, både internt i AMR-gruppen samt med ledelse og administration for at sikre, at der 
tages ordentligt højde for både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, i de tiltag der besluttes.  
Vi skal her opfordre jer alle til at bruge både TR og AMR i forhold til de spørgsmål, der selvfølgelig vil 
være under disse svære forhold. 
 
Hjemsendelsen af de store elever betyder, at der atter er begrænsninger for gennemførsel af 
undervisningen – særligt udskolingselevernes praktiske fag, rammes igen hårdt, og muligheden for at 
forberede sommerens afgangsprøver i de praktiske fag får nu udfordringer i forhold til at få pensum 
gennemarbejdet med eleverne. Ministeriet har tidligere meldt ud, at det nu er muligt at aflyse evt. 
planlagte prøver i de praktiske valgfag denne vinter, og DLF er selvfølgelig også i dialog om 
betydningerne i forhold til sommerens prøver. Lokalt vil vi selvfølgelig også gå i dialog med centret 
om, hvad vi ser som mulige løsninger, så snart vi kan begynde at have et overblik over det samlede 
tab af undervisningstimer. 

DLF centralt opdaterer selvfølgelig løbende hjemmesiden med spørgsmål og svar vedr. Corona, hvor 

I kan finde hjælp til aktuelle problemstillinger. Senest er hjemmesiden bl.a. opdateret med definition 

af nær kontakt samt reglerne for anvendelse af visir og mundbind. Se linket: https://www.dlf.org/loen-

og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler 
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Arbejdstidsforhandlinger - kort orientering 
Vi har afholdt indledende drøftelser med administrationen om perspektiverne og mulighederne for at 
indfri ambitionerne om, at vi skal skabe rammer, der prioriterer og sikrer os muligheden for at levere 
god kvalitet i vores kerneopgave – undervisningen. 
 
Aftalegrundlaget er naturligvis A20, og opgaven er dermed at forsøge og sammenholdt den centrale 
tekst med vores virkelighed og lokale aftale, så vi ud fra de eksisterende resurser får skabt de bedst 
mulige forudsætninger, hvori ledelse og lærere lokalt kan samarbejde om opgaven. Det er klart, at vi 
også er udfordret på vores dialog, som jo også må holdes virtuelt med de begrænsninger vi nu alle 
kender. Målet er fortsat, at vi kan melde noget ud om forhandlingerne ultimo januar 2021. 
 
Læserbreve i Folkebladet – Lærerløn og vikartimer 
De seneste uger har folkebladet bragt først et politisk debatindlæg fra Lars Thomsen, der er medlem 
af Børne- og skoleudvalget og ugen efter en fællesreplik fra Rasmus Lind Pedersen, formand for SB 
og så vores formand, Thomas. I begge debatindlæg sættes der fokus på forbedrede muligheder for 
at rekruttere og fastholde lærerne til og på Glostrup Skole. Begge debatindlæg kan læses her:  
 
https://www.folkebladet.dk/2020/11/for-mange-elever-bliver-undervist-af-uuddannede-
skolelaerere/?fbclid=IwAR10cgcAfYa9YN3ioguPdUCBzmvHxnfH-J3p2uhZxWRyYzSxKEPxahsp2PI 
 
 https://www.folkebladet.dk/2020/11/der-mangler-fire-millioner-til-laererloenninger/ 
 
Inklusionsworkshop 
Tak til alle de deltagende bh.kl.ledere, lærere, spec.kl.lærere, LKT lærere som var inviteret til - og 
deltog i inklusionsworkshop d. 7. dec. sammen med ledelsen. Alle bød virkelig godt ind med gode 
faglige pointer og erfaringer, som ledelsen efterfølgende har kvitteret for. Det hele tages nu med i det 
videre arbejde med at styrke inklusionsarbejdet i skolen og vil munde ud i konkrete indsatser for 
netop dette allerede fra næste skoleår. GLF byder selvfølgelig aktivt ind i den videre proces. 
 
 
CENTRALT 
 
Kongres 2020 
8. december afviklede DLF den udsatte del af 2020 kongressen. I den forbindelse behandlede 
kongressen følgende punkter  
 

• Gearet til fremtiden - Retning for foreningens arbejde med egen organisation. 

• Balance i Hovedkassen – Fremtidig finansiering og balance i foreningens drift 

• Grøn omstilling – DLF’s arbejde for den grønne omstilling af samfundet 

• Folkeskolens udvikling – DLF’s arbejde med pædagogiske dagsordner og udfordringer 

• Ændring af DLF’s vedtægter – Stemmeret for LL (Lærerstuderendes Landskreds) 

Læs mere om de enkelte punkter her: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-december-2020 
 
 
 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår –  

samt et pas godt på hinanden og jer selv! 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Glostrup Lærerforening 
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