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Først og fremmest - Rigtig godt nytår til jer alle! 
 
Det har været en - igen - speciel skoleopstart, efter en jul og et nytår, hvor begreberne; Ny variant, 
vacciner og smittetal desværre igen fylder alt for meget i skolehverdagen. Vi har derfor i Glostrup 
Lærerforening brugt dagene fra nytåret og frem til opstarten i går på at få etableret den bedst mulige 
organisering og kommunikation om dette lokalt på alle skolerne. I den forbindelse vil vi godt her 
indledningsvis lægge ud med at sende en stor tak til alle TR, TR-suppleanter og 
Arbejdsmiljørepræsentanter, som igen har gjort en kæmpe indsats for at få skabt de bedst mulige 
forhold i en svær situation på de enkelte matrikler. Tak! 
 
Ud over lidt yderligere information om Coronahåndteringen, så vil du også i denne GLF-Info kunne 
læse lidt mere om: 
 

● Statsministerens nytårstale – elementet omkring ”sæt skolerne mere fri”. 
● Viden- og erfaringsindsamling omkring arbejdstidselementer med administrationen (CBUF). 
● De igangværende lokale lønforhandlinger om pulje til øget lønbudget på lærerområdet. 
● Vigtige datoer til GLF-arrangementer og lokale valg i foråret. 

 
 
Opstarten med Corona – og opmærksomheder vi arbejder videre med i den forbindelse. 
 
Endnu en opstart af skolen inden ekkoet fra et pressemøde havde lagt sig betyder, at vi endnu 
engang står med spørgsmål omkring diskrepans mellem ministerudtalelser og de retningslinjer, der 
foreligger. Det er selvfølgelig ikke rimeligt overfor hverken ansatte eller ledere som efterlades med 
nogle spørgsmål, der er væsentlige i tilrettelæggelsen af skoledagene og arbejdet ind i disse. Se 
også denne artikel fra Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/1885672/stor-forvirring-om-
restriktionerne-for-valgfag-efter-tirsdagens-pressemoede 
 
Når det er sagt, så er det vores klare indtryk, at vi alle steder er kommet godt tilbage, og at der på 
vores arbejdspladser har været en generel tilfredshed og tryghed med og ved den lokale håndtering. 
Når det er sagt, så er der selvfølgelig områder, vi i kredsstyrelsen ønsker der arbejdes videre med for 
at få skabt bedre løsninger. Det handler om: For stor en del af eleverne, der ikke møder i skolen 
testet som forventet, information til forældre der kun gives på dansk, faglærere der skal rundt i mange 
klasser, tværgående ICDP-kurser for store personalegrupper på tværs af matriklerne udfordrer driften 
og styrket rengøring. 
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Statsministerens nytårstale – elementet omkring ”sæt skolerne mere fri”. 
 
Året nåede ikke at blive mange timer gammelt, før vi igen havde politisk fokus på styringen af 
folkeskolen. Denne gang godt nok som en del af en større pakke, der handler om at give mere plads 
til lokale løsninger generelt, som der har været lagt op til med de frikommuneforsøg, der har været 
kørt i indeværende år. På skoleområdet er det Esbjerg og Holbæk der har gjort sig erfaringer. 
Derudover betyder det formentlig også en reel forlængelse af ”forøgede frihedsgrader til folkeskolen”, 
som blev indført sidste år og gav muligheder for anderledes tilgange i forhold f.eks. skema, 
elevplaner og kvalitetsrapporter. 
 
Oplægget fra statsministeren ligger langt hen ad vejen også i tråd med de tanker og ønsker, der er 
udtrykt fra vores nye formand for Børne- og Skoleudvalget i Glostrup. Derfor vil vi også lokalt være 
opsøgende på at få trukket viden om både de gode muligheder og erfaringer, men også de 
faldgruber, der opleves i Esbjerg og Holbæk, så vi kan byde aktivt ind ift. de politiske visioner her i 
Glostrup. 
 
Videns- og erfaringsindsamling omkring arbejdstidselementer med administrationen. 
 
Som et element i vores arbejdstidsaftale ligger der en forpligtelse, at vi sammen med 
Administrationen / Center for Børn, Unge og Familier gennemfører en videns- og erfaringsindsamling 
i forhold til specifikke elementer, vi har fastsat i vores lokale arbejdstidsaftale.  
Elementerne er: 
 

o Erfaringerne med implementering af lokalaftalen. 
o Det udmøntede forhold mellem undervisning og forberedelse. 
o Potentialer i forhold til indhold og struktur i teamsamarbejdet. 
o Indhold, omfang og hensigtsmæssig varetagelse af klasselærerrollen. 

 
I den forbindelse afholder CBUF, i samarbejde med GLF, d. 26. januar en dialogcafe for TR og 
afdelingsskoleledere på Glostrup Skole, hvor arbejdet med ovenstående og deres betydning for 
kvalitet i arbejdet med kerneopgaven, skal evalueres. Dette med henblik på at få indflydelse på evt. 
justeringer i arbejdet med kommende skoleplan / anvendelsen af ressourcerne i kommende skoleår. 
 
Ud over at TR selvfølgelig er klædt på fra jeres lokale forhold og dialogen der, så tager vi også de 
input med, som vi har fået i forbindelse med vores skolerunder omkring opgaveoversigter og 
selvfølgelig de henvendelser, der i øvrigt er kommet til os. 
 
De igangværende lokale lønforhandlinger om pulje til øget lønbudget på lærerområdet. 
 
Vi har siden starten af december været i forhandlinger om udmøntningen af de ekstra lønmidler, der 
er afsat for 2022. De lønmidler der så herudover kommer i de kommende år frem til 2025, vil vi 
løbende forhandle, efterhånden som de udmøntes år for år. 
 
Vores afsæt for forhandlingerne er, at vi med denne politisk afsatte pulje til opsamling af 
lønefterslæb, tager afsæt i de grupper, der har det største efterslæb, samt de fastholdelses- og 
rekrutteringsudfordringer der også opleves - omend i forskellig grad på vores områder. 
 
Vi er også opmærksomme på, at vi allerede for nogle af vores mindre grupper har kunnet forhandle 
lokale midler hjem, mens der på mange andre områder ikke tidligere har været en resurse til dette. 
Dette indgår selvfølgelig også, når vi skal lave en prioritering af, hvor vi først sætter ind, når vi 
ønsker, at sol og vind deles lige - også i det større billede. 
 
For nuværende er der en enighed om, at vi skal afsætte langt den største del til et generelt løft på 
skoleområdet og herudover, at vi afsætter en pulje til at lave fremskudte lønløft i anciennitetsforløbet i 
de første 8 år af læreransættelsen. Sidst skal der afsættes en mindre pulje, der både skal hjælpe til 
særlige rekrutteringer og som buffer, der kan dække evt. udvidelse af lærergruppen (som er 
forventningen i de kommende år), og dermed skal der bruges flere lønkroner til tillæg. 
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Vi både håber og forventer at være på plads med et resultat her i januar. Det betyder dog formentlig, 
at evt. nye lønmidler først vil fremgå af lønsedlen i februar – men så med tilbagevirkende kraft fra 1. 
januar. 
 
Vigtige datoer til GLF-arrangementer og lokale valg i foråret. 
 
Husk at få sat krydser i kalenderen i forhold til disse vigtige datoer i foråret: 
 
17. marts afholder vi den årlige generalforsamling i Glostrup Lærerforening. I år håber vi traditionen 
tro at kunne mødes fysisk på Nordvangskolen. Vi håber selvfølgelig, som altid, at se så mange 
medlemmer som muligt. 
 
25.- 26. marts afholder vi vores årlige medlemskursus (Frederiksdalkurset). Kurset samler 
medlemmerne på tværs af vores arbejdspladser i Glostrup og er altid rigtigt givende både fagligt og 
socialt. GLF udsender program og info om tilmelding op til vinterferien. 
 
Inden 1. april – skal der gennemføres TR- og TR-suppleantvalg og AMR-valg på alle matrikler. 
Valgene gennemføres normalt i sammenhæng med et lærermøde. 

 
Kreds 10’s kontingentsatser pr. 1. januar 2022. 
 

Fraktion:  DLF’s andel:  Kreds 10’s andel:  I alt:  

1 – 3  223 kr.  380 kr.  603 kr.  

4  75 kr.  59 kr.  134 kr.  

6  98 kr. 49 kr.  147 kr.  

 
Regler vedr. ansøgning om kontingentnedsættelse ved barsel, orlov og ledighed.  

Der kan søges om nedsat kontingent ved barsel på dagpenge, uddannelsesorlov, ledighed m.m. 
Normalt gives 50 % reduktion. 

Ved orlov uden løn/dagpenge gives der normalt 100 % kontingentfritagelse. 

Husk at søge i god tid inden. Der bevilges ikke nedsættelser med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du får job i en anden kommune, er det vigtigt, at du giver kredskontoret besked hurtigst muligt. Så 
sørger vi for, at du bliver overflyttet til den pågældende lokalkreds eller udmeldt, hvis du får job uden 
for Danmarks Lærerforenings aftaleområde. 
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