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Vi nærmer os en velfortjent efterårsferie ovenpå den altid mest hektiske del af skoleåret, nemlig 
skolestarten. Rutinerne i klasserne, de første forældremøder og ikke mindst den kæmpe opgave det 
er af få relationer på plads til alle dem, man skal samarbejde med hen over året. Det handler om 
både lærerteamet, ledelse og evt. pædagoger samt selvfølgelig elever og forældre. Der er derfor ikke 
noget at sige til, hvis vi nu trænger til det afbræk, som ferien giver. 
 
Også i Glostrup Lærerforening er den første del af skoleåret hektisk og ikke mindst det politiske 
arbejde i forhold til det kommunale budget for 23/24, har i år krævet en helt særlig ekstra indsats. 
Det kan du læse mere om i denne GLF-info, og derudover kan du finde information om: 
 

- Lønstigning pr. 1.oktober - Og datoer for løntjek på skolerne 
- Nyt kontorsamarbejde - Brøndby Lærerforening flytter ind i Lærernes Hus på 

Vestegnen. 
- Opstart af arbejdet frem mod OK24 - Medlemsmøde d. 17. november. 
- DLF og Folketingsvalget 

 
Budget 2023 - Et historisk vanskeligt budget - Nu 
I det forrige GLF-info beskrev vi de store konkrete udfordringer, som Glostrup Kommune står med i 
forhold til budget 2023/24. Direktionens beregninger viste, at der skulle findes 46 mio. kr. i 2023 
stigende til knap 62 mio. kr. i de efterfølgende år, hvis kommunens økonomiske bæredygtighed skal 
bevares. På Børne- og Skoleområdet svarer det til 16 mio. i 2023 stigende til 21 mio. fra 2024 og 
frem. 
 
Siden denne opgørelse fra direktionen, er der truffet politisk beslutning fra flertalsgruppens side (dog 
uden de konservative) om at hæve kommuneskatten med 1% på trods af sanktion fra staten. 
Derudover er der landet beslutning fra Christiansborg, som gav Glostrup lov til at hæve skatten med 
6,8 mio. kr. i 2023. Samlet set betyder det, at budgettet i 2023 øger indtægtssiden med ca. 15 mio.kr. 
Det er selvfølgelig positivt, men ændrer ikke på, at vi i Glostrup fortsat ser ind i store kommunale 
besparelser i de kommende år 
 
Med udsigten til besparelser i det omfang, som var påkrævet for at få økonomien til at hænge 
sammen, så lå der i det politiske budgetforlig, der blev sendt i høring d. 19. september, stadig 
besparelsesforslag, som var dybt bekymrende og ville medføre voldsomme konsekvenser for både 
lærerne og eleverne, men også for skolen som helhed.  
GLF selvfølgelig har arbejdet intenst på at få fjernet eller i det mindste reduceret disse, inden de 
endelige budgetforslag, som nu er lagt frem til kommunalbestyrelsen behandling og beslutning d.13. 
oktober 2022. 
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Du kan læse GLF’s høringssvar her: Høringssvar budget 23 - GLF.pdf 
Og Skolebestyrelsens Høringssvar her: Høringssvar fra skolebestyrelsen for Skolerne i Glostrup vedr 
budget 2023.pdf 
 
I flertalsgruppens underforslag er der nu lyttet på høringssvarene, og man har helt fornuftigt valgt at 
droppe forslagene om besparelser på: 
 

- Konvertering af lærerstillingerne i Gruppeordningerne. 
- Konvertering af lærerstillinger i den Understøttende undervisning i udskolingen. 

 
Og herudover er der reduceret i forslaget om: 

- Besparelse på Chromebooks, så den oprindelige besparelse på 1,3 mio. kr. er reduceret til 
880.000. Konkret vil det kunne betyde, at man over tid udfaser model med egne Chromebooks 
i årgange nedefra, og i stedet indfører klassesæt på skolen til disse årgange. 
 

Vi mener selvfølgelig, at det er en rigtig ærgerlig besparelse, som kommer med store konsekvenser 
for det enormt gode og store IT-arbejde, der hidtil er gjort på skolen. Vores tilgang er nu at se på, 
hvordan lærerne og klasserne, også på sigt, har de rette redskaber og materialer til at kunne 
gennemføre en ordentlig og tidssvarende undervisning. 
 
Udsat til 2024: 

- Opsamlingen på efterslæbet på lærerlønninger er udsat 1 år, men pengene er afsat fra 1. 
januar 2024. Det er selvfølgelig virkelig skidt og bekymrende, at vi ikke har fået taget det 
nødvendige næste løn-skridt allerede i 2023. Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne er 
ikke blevet mindre. Med det dertil stigende pres på privatøkonomierne, så er vi bekymret for, 
hvad pausen på opsamlingen af efterslæbet kommer til at betyde. 

 
Man kan få det fulde overblik på de politiske forslag her: 
 
Forligspartiernes under ændringsforslag: 
https://www.glostrup.dk/~/media/ESDH/committees/103/3274/54189.ashx 
 
Venstres under ændringsforslag: 
https://www.glostrup.dk/~/media/ESDH/committees/103/3274/54190.ashx 
 
Lønstigning pr. 1.oktober 2022 og løntjek på alle skoler 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021, blev det aftalt, at lønnen skulle stige 1,9 % pr. 
1. oktober 2022. Derudover kommer der så en yderligere regulering på grund af lønstigningerne i den 
private sektor (Reguleringsordningen). Dette medfører en yderligere stigning på 0,67 %, og giver 
dermed en samlet og mærkbar stigning på 2,57%, som vil være synlig på lønsedlen for oktober 
måned. Du kan på vores lønkort se, hvad lønstigningen betyder konkret for de enkelte dele af din løn: 
https://dlfkreds10.dk/arbejdsliv/loen/loenkort  
 
Som altid, så kommer vi også i år rundt på skolerne og tilbyder løntjek. Du finder os på lærerværelset 
i spisepausen og skal blot henvende dig med din lønseddel. Gerne i kopi, men ellers blot som 
skærmbillede. I år er datoerne for vores besøg: 
 
Vestervang  d.  7. nov. 
Søndervang  d. 11. nov. 
Nordvang  d. 17. nov. 
Skovvang  d. 18. nov. 
Ejbyskolen  d. 27. nov. 
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Nyt kontorsamarbejde - Brøndby Lærerforening flytter ind i Lærernes Hus på Vestegnen. 
Glostrup Lærerforenings kontorsamarbejde med Vallensbæk Lærerkreds får pr. 1. november endnu 
en deltager, idet vi har den store glæde at byde Brøndby Lærerforening velkommen som ny lejer hos 
os på Brøndbyvestervej, i Lærernes Hus på Vestegnen. 
 
Det er et mangeårigt ønske og arbejde vi hermed kommer i mål med, og vi er sikre på, at vi med 
endnu en lærerforening under samme tag får styrket vores drift og ikke mindst det politiske arbejde 
og sagsbehandlingen til gavn for alle medlemmer i de nu 3 kredse. 
 
Det giver nogle dage med lidt flytterod her på kontoret, men vi forventer forholdsvist hurtigt at være 
godt på plads igen. De nye forhold med Brøndby Lærerforening som lejer betyder også, at vi ikke 
længere har en ekstern lejer i huset, og dermed får vi brugsret over hele huset. Det giver mulighed 
for at indrette et større fælles mødelokale, og vi ser derfor frem til at kunne afholde flere 
medlemsarrangementer og møder lokalt her i huset.  
 
Opstart af arbejdet frem mod OK24 - Medlemsmøde 
Glostrup Lærerforenings første arrangement i vores nyindrettede lokaler på Brøndbyvestervej 58, 
bliver et medlemsmøde: 
 

Vores arbejdsforhold - Lokale og centrale indsatser frem mod OK24. 
torsdag d. 17. nov. kl. 16- 18  

 
DLF ønsker frem mod OK24 at få skabt en bredere inddragelsesproces, der ikke isoleret ser på at få 
skabt en kravsopstillingsliste frem mod overenskomstforhandlingerne. Med afsæt i temaerne; 
Folkeskolen, Professionen og Det hele arbejdsliv vil vi gerne have jeres input til, hvad der fylder 
særligt for jer på jeres arbejdsplads. Det skal så udkrystallisere sig til afdækning af, hvad vi skal 
fokusere på og arbejde med lokalt, og hvad der skal løftes til de kommende OK forhandlinger i ‘24 
 
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu! - Vi udsender praktisk information om mødet og tilmelding 
hertil umiddelbart efter efterårsferien. 
 
DLF og Folketingsvalget 
DLF vil i forbindelse med folketingsvalget sætte lys på den stigende mistrivsel blandt børn og unge, 
og behovet for flere og tidlige investeringer i folkeskolen. Den mentale mistrivsel blandt vores børn og 
unge vokser. Hvert sjette barn under 10 år har alvorlige mentale helbredsproblemer. Hvert 7. barn får 
en diagnose, inden det fylder 18 år. Jo længere tid barnet lever med udfordringerne uden at få hjælp, 
des større er risikoen for, at mistrivslen udvikler sig. Det er helt uholdbart både for familierne og den 
enkelte der står i vanskelighederne, men også for samfundsøkonomien, og derfor skal der investeres 
i de rette tilbud. 
 
Og det betaler sig at investere i folkeskolen. I alt står 76.000 unge mellem 15 og 29 år uden 
uddannelse eller job. Store dele af disse unge mennesker er afhængige af passiv forsørgelse. Mange 
af dem kunne vi formentlig have hjulpet til en bedre tilværelse, hvis vi havde grebet dem tidligere. Der 
er samtidig også store økonomiske gevinster at hente for samfundet, da der er klar sammenhæng 
mellem børn og unges mentale helbred i udskolingsalderen og deres muligheder senere i livet. 
Kunne vi få bare 1 pct. flere i job eller uddannelse som 25-årige, ville det generere 13,7 mia. kroner 
årligt til samfundsøkonomien. 
 
Den 8.-9. november er der Kongres i DLF. Dette hører du nærmere om i næste udgave af vores info. 
 

Rigtig god efterårsferie 
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