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Velkommen tilbage! - Et nyt skoleår allerede godt i gang.  
Forberedelserne har været i fuld gang i sidste uge, og med eleverne tilbage er vi nok 
alle ved at være helt i fulde omdrejninger igen og travlt optaget af de mange opgaver, 
der altid ligger i forbindelse med opstarten af et skoleår. Et helt særligt velkommen til 
alle jer, der er nyansatte, og som forhåbentligt er ved at finde jer godt til rette på 
skolerne /arbejdspladsen. Yderligere om intro for nyansatte finder i længere nede i 
dette skriv. 
 
I Glostrup Lærerforening har vi over sommeren selvfølgelig været – og er stadig – 
meget optagede af være helt tæt på sagen, som pludselig dukkede op omkring 
Datatilsynets afgørelse omkring anvendelse af Chromebooks i Helsingør. Se evt. 
vores Facebook-opslag fra sommerferien. Du kan læse yderligere om dette i denne 
GLF-info, og herudover også få information om: 
 

- GLF’s arbejde og opmærksomheder i forbindelse med det kommunale 
budget 2023 

- Gennemgang af de udleverede opgaveoversigter 
- GLF’s deltagelse i DHL-arrangement i samarbejde med Skolerne i Glostrup 

 
 
Datatilsynets afgørelse ift. anvendelse af Chromebooks i Helsingør Kommune. 
Den sag ruller stadig, men egentligt er der ikke så meget mere nyt at sige ift. vores 
tidligere FB-opslag om sagen. Det er stadig vores opfattelse, som også bekræftes af 
vores IT-folk/Morten, at vi på Skolerne i Glostrup er et helt andet og bedre sted i 
forhold til datasikkerhed og dataanvendelsesstrategier end Helsingør. Så GLF 
forventer derfor ikke, at der vil kunne være grundlag for forbud på baggrund af 
manglende tiltag fra skolens side. Hvis der derimod viser sig at være helt generelle 
problemer i forhold til det, der hedder FISA 2 omhandlende de amerikanske 
efterretningstjenester, så er vi et nyt sted, hvor alle kommuner kigger ind i, at 
formentligt alle cloudløsninger - også Microsoft og Apple, bliver omfattet af 
problemstillingen. I en sådan situation vil formentlig alle kommuner skulle gentænke 
anvendelse af IT i undervisningen, hvilket selvfølgelig vil være en stor øvelse at få 
håndteret. 
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Vi afventer nu, at Datatilsynet leverer deres svar ift. Helsingør i den nærmeste fremtid, 
og vi følger som sagt sagen helt tæt, så vi kan reagere hurtigt ift. arbejdsbetingelserne 
og arbejdsgivers pligt til at levere i tilfælde af at der, mod forventning, bliver behov for 
IT-justeringer. 
 
GLF gennemgang af opgaveoversigter. 
I GLF går vi nu i gang med at kigge alle oversigter igennem, for at følge op på hvordan 
udmøntningen af fagfordelingen og opgavefordelingen lever op til vores lokalaftale, og 
om der evt. er forhold, der skal ses nærmere på. Som altid så har vi i den forbindelse 
et godt og tæt samarbejde med jeres lokale TR, så vi også får inddraget de lokale og 
individuelle forhold. 
Herudover mødes vi med administrationen for at følge op på, at de aftalte rammer er 
fulgt, herunder det gennemsnitlige uv tal, det tilstræbte uv. max., samt hensynet til de 
nyuddannede. 
 
Vi kommer også rundt på skolerne i uge 35 og 36, så I har mulighed for at stille 
spørgsmål direkte til os ift. jeres egne opgaveoversigter. Endelige datoer for de enkelte 
skolebesøg meldes ud snarest. 
 
Glostrup Kommunes budget 2023. 
Vi er selvfølgelig optaget af de lokale politiske arbejder og beslutninger, som har 
indflydelse på vores hverdag omkring skolerne og i den forbindelse selvfølgelig særligt 
på Glostrup Kommunes budget for 2023, der selvfølgelig sætter økonomien og dermed 
de afgørende rammer for arbejdet på Glostrups skoler og Glostrup Kommunes øvrige 
tilbud. 
 
Det lokalpolitiske arbejde med at få landet et budget for 2023, er netop nu i sin opstart, 
og den 19. august vil direktionen fremlægge den økonomiske situation for MED’s for- 
og næstformænd (vores TR). Dette er grundlaget for det videre politiske arbejde med 
at få udarbejdet et budgetforslag, der kan sendes i høring i organisationen medio 
september, inden det så herefter, med evt. justeringer, lægges til beslutning på 
Kommunalbestyrelsesmødet i oktober.  
Overordnet set er situationen den, at Glostrup Kommune selvfølgelig også er ramt af 
inflation og prisstigningerne på både el, varme, brændstof og indkøbspriser, ligesom 
også byggerier er udfordret i forhold til leverancer og prisstigninger. Alt sammen noget, 
der bekymrer og skaber usikkerhed – også fremad omkring sikring af de nødvendige 
økonomiske rammer. Alligevel, eller måske nærmere netop derfor, så skal pengene 
investeres og bruges rigtigt og på at sikre, at der kan leveres ordentlige rammer og 
vilkår, så vi styrker rekrutteringen, fastholdelsen og udviklingen af de rette 
kompetencer/de dygtige kollegaer, som kan tage hånd og ansvar om opgaverne og 
sikre, at problemer ikke vokser sig både større og dyrere over tid. 
 
I GLF vil vi være særligt opmærksomme og følge op på, at der budgetmæssigt tages 
højde for konsekvenserne af det seneste KB-mødes beslutning om ændring af 
skolernes oplandsgrænser og det tidligere max. på 22 elever i klasserne. Dette for at 
holde politikerne op på, at det ikke er en skjult spareøvelse, hvor man udhuler skolens 
økonomi. Dette vil imidlertid være konsekvensen, hvis der ikke politisk justeres på 



tildelingsmodellen til skolen eller tilføres yderligere midler ifm. stigende elevtal - både 
ift. de enkelte klasser og generelt på skolerne. 
 
Vi har også fokus på rammerne på det specialiserede område, hvor der er presset 
kapacitet og for mange elever på holdene/i klasserne. Det er nødvendigt, at der 
afsættes ressourcer til dette område særskilt, der som følge af det stigende behov og 
den sammenlagte økonomi, vil udhule almenområdet eller få presset arbejdsmiljøet for 
både børn og voksne på området. 
 
Det kommende forslag til budget 2023 vil være i høring hos os i de faglige 
organisationer og i MED-systemet medio september og skal endeligt godkendes i 
kommunalbestyrelsen 12. oktober. 
 
Glostrup Lærerforenings velkomstmøde for alle nye lærere! 
Arrangementet er for alle nye lærere, som vi naturligvis ser rigtig meget frem til at hilse 
på og få input fra ift. opmærksomheder og spørgsmål omkring opstarten på 
skolerne/jeres arbejdsplads. Det afholdes: 
Torsdag d. 25. august fra 14.00 - 15.30 i vores hus på Brøndbyvestervej 58, 
hvor der naturligvis er fokus på lærersamarbejdet i GLF samt de indsatser, rammer 
(lokalaftale og lønforhold) og tilbud, der er i Glostrup Kommune / GLF og i DLF. Alle 
nye lærere er velkomne og kan deltage ved at tilmelde sig hos jeres lokale TR, som 
også deltager i intromødet.  
 
DHL stafetten - Medlemsarrangement d. 31. august  
Vi er utroligt glade for at kunne præsentere et nyt medlemsarrangement, som vi 
afholder i samarbejde med skolerne i Glostrup og Hospitalsskolen. Skolerne står for 
tilmeldingen af løbehold og heppere, mens GLF sørger for lidt forplejning under 
arrangementet. Vi håber, at det vil være en god mulighed for at få hilst på kolleger fra 
andre matrikler samt os fra GLF. Invitationen skulle gerne være slået op lokalt af jeres 
ledelse, men tag fat i din TR, hvis du ikke har set den eller har spørgsmål til 
arrangementet. Tilmelding skal ske lokalt på skolen. 
 
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. 

 
 
 



Åbningstider kredskontoret. 
 
Kontoret 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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