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Med en forhåbentlig rigtig god og veloverstået påskeferie i tanken, går vi nu ind i den sidste 1/3 del af 
skoleåret og en nu nogenlunde normal skoledag – i hvert fald i hver anden uge indtil videre. 
 
Vestegnskommunerne er dog stadig hårdt ramt og flere kommuner må fastholde nedlukningen lokalt. 
Som det ser ud nu, så klarer Glostrup dog skærene og slipper for lokal nedlukning. Men kommunens 
størrelse gør, at selv et mindre lokalt udbrud kan betyde en nedlukning igen. Vi krydser vores 
afsprittede fingre og håber, at vi nu endelig er på vej tilbage til fællesskabet på skolerne. 
 
I denne info kan du læse mere om Glostrup Lærerforening generalforsamling, OK21 og 
urafstemningen, lønforhøjelsen pr. 1. april og lidt forklaring omkring den kommende 
udbetaling af særlig feriegodtgørelse – Og en kort melding på arbejdstidsforhandlingerne. 
 
Generalforsamlingen i Glostrup Lærerforening. 
Den 18. marts afholdt vi den årlige generalforsamling – denne gang virtuelt. Det er klart, at det 
selvfølgelig havde været foretrukket, at vi kunne gøre det fysisk, men vi må også sige, at den nu 
efterhånden lange erfaring med både afvikling og deltagelse i virtuelle møder gjorde, at det hele 
forløb godt og helt uden tekniske udfordringer. Det skal både dirigenten, Ann Rytter (SK) og 
kredsstyrelsens egne tekniske tovholdere have en stor tak for! 
 
Selvfølgelig også en tak til alle de ”fremmødte”, for at være med til at skabe en god stemning og byde 
konstruktivt ind undervejs. 
 
Der var ikke indkommet nogle forslag til dagsordenen, og da der heller ikke var valg, der skulle 
gennemføres, så var det primært formandens beretning samt regnskab og budget, der udgjorde 
indholdet. Her kunne det konstateres, at der naturligvis har været et væsentligt mindre forbrug på 
medlemsaktiviteter. Generalforsamlingen vedtog derfor kredsstyrelsens forslag om at hensætte 
hovedparten af årets overskud til yderligere medlemsaktiviteter, når det igen bliver muligt med fysiske 
sammenkomster. Det ser vi naturligvis frem til at kunne få stablet på benene i en forhåbentlig nær 
fremtid. 
 
I finder referatet af generalforsamlingen på kreds 10 hjemmeside. 
 
Arbejdstidsforhandlingerne lokalt i Glostrup. 
I ugen op til påskeferien havde vi en del dialog og møder for at få håndteret nogle af de knaster, som 
vi skal have løst for at kunne lande en lokal arbejdstidsaftale, der supplerer og erstatter elementer i 
A20. Det er som tidligere udtrykt bestemt ikke en nem opgave, men der er fortsat en stor vilje til, at vi 
finder en god vej videre i samarbejdssporet, og derfor har vi også hen over påsken udvekslet enkelte 
forslagselementer.  
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De kommende uger må så vise, om vi har nok enighed til at lande en egentlig aftale. Vi kommer til at 
gøre vores til det og melder selvfølgelig ud, så snart der er betydningsfuldt nyt i forhold til 
forhandlingerne. 
 
Lønstigning pr. 1. april. 
Som det også fremgår af nedenstående, så har overenskomsten udløst en lønstigning pr. 1. april 
svarende til 1%. For de få forudlønnede er det således allerede udmøntet, mens det for langt de 
fleste af os først udmøntes i forbindelse med næste lønkørsel. 
Udover denne faste lønstigning, så vil næste lønkørsel også, for de der var ansat i Glostrup i 2020, 
indeholde særlig feriegodtgørelse for både overgangsåret og miniferieåret (svarer til hele 
kalenderåret 2020). Beløbet udgør 1,15 % af den ferieberettigede løn og er koblet op på den gamle 
ferieaftale. 
 
Med den efterfølgende løn for maj måned (udbetales for hovedparten ultimo maj) kommer der så 
yderligere feriegodtgørelse på 1% til udbetaling, som dækker perioden fra 1.sep 2020 – 31. maj 2021 
og som er koblet op på den nye ferieaftale. 
 
OK21 – Og urafstemning om resultatet. 
Efter et forholdsvist kort forhandlingsforløb, som også kom til at stå i skyggen af Corona, så landede 
forhandlerne på både det statslige, det kommunale og det regionale område et OK resultat allerede 
medio marts. Nedenstående er udtræk af resultatet som i sin fulde form kan ses i indstikket til sidste 
nummer af Folkeskolen. 
 
Som det også fremgik af præsentationen i forlængelsen af generalforsamlingen, så anbefaler KS et 
JA til det foreliggende resultat. 
 
OK21- løndele i resultatet 
1. april 2021 1,00 procent som generel lønstigning 
1. oktober 2021 0,8 procent som generel lønstigning inklusive skøn fra reguleringsordningen  
1. jan/1. april 2022 Lønforbedringer for enkeltgrp. (Bh.kl.ledere/UU vejl, Audiologopæd- i alt 0,5%) 
1. oktober 2022 2,2 procent som generel lønstigning inklusive skøn fra reguleringsordningen  
1. april 2023 0,30 procent som generel lønstigning  
1. oktober 2023 0,99 procent som generel lønstigning inklusive skøn fra reguleringsordningen 
 
Andre forbedringer i OK21 
Gruppelivsordningen er blevet forbedret, så der fra 1. april 2022 sker en forhøjelse af dækning af 
kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr., aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år. 
 
Sorgorlov – Der er aftalt en udvidelse af ret til sorgorlov med løn. Hvis et barn er dødfødt eller dør 
inden det fyldte 18. år, har hver af forældrene ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 26 uger efter 
barnets død. 
 
Arbejdsmiljødele i OK21 
Udvikling af uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø – inddragelse af TR og AMR 
Igangsætning af fornyelse af rammeaftale for seniorer 
 
Herudover igangsættes følgende samarbejder / OK21 projekter der skal styrke lærerområdet 
Projekt om efter- og videreuddannelse (kompetenceudvikling) 
Projekt om nyuddannede lærere 
Projekt om praktikaftalen for at understøtte fremtidig organisering af praktikdelen i uddannelsen 
 
Der afholdes en urafstemning om det kommunale og regionale resultat og en vejledende afstemning 
for medlemmer ansat på statens område om det statslige resultat. Afstemningerne afholdes 
samtidigt. Afstemningerne afholdes fra tirsdag den 6. april 2021 kl. 08.00 til mandag den 19. april 
2021 klokken 09.00. Det er det samlede resultat for organisationerne i LC, der afgør, om forliget på 
henholdsvis det kommunale og det regionale område godkendes. Resultaterne af den kommunale og 
regionale afstemning forventes offentliggjort senest den 19. april klokken 11.00. 
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SÅDAN STEMMES DER: 
Du har i dag - tirsdag den 6. april 2021 kl. 08.00 modtaget en mail fra DLF, som går ud til alle 
stemmeberettigede. I den mail er der et link til selve afstemningen. Man skal blot trykke på linket og 
følge vejledningen. Der er mulighed for at stemme enten ja eller nej til overenskomstresultatet. Man 
kan ikke stemme blankt. 
 
Din stemme betyder noget, så husk at stemme – Det er vigtigt med et stærkt mandat. 
 
Med venlig hilsen 
Glostrup Lærerforening 
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