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Først og fremmest så ønsker vi selvfølgelig jer alle et rigtig godt nytår! Og håber I alle er kommet 
rigtig godt fra start med 2023. 
 
Et 2023 som med en ny regering, og en uafklaret ledelsessituation på Skolerne i Glostrup, helt sikkert 
vil betyde beslutninger og justeringer på skolerne. Beslutninger som vi i GLF vil levere input til og 
naturligvis er og vil være meget aktive for at få inddraget jer i – få skubbet til og landet. så det sikrer 
reel mulighed for, at vi kan lykkes med at levere ordentlig undervisning til gavn for eleverne. 
 
Nytåret er også opstart af tiltag fra GLF, hvor vi sætter lys på omfanget af aflyste 2-lærertimer mm.  
Tiltaget kommer til at involvere næsten alle jer lærere på vores 5 folkeskolematrikler og løber over de 
kommende 4 uger. Dette samt yderligere om regeringsgrundlaget, kan du læse om i denne GLF-info, 
som har disse overskrifter: 
 

● Registrering af aflyste 2-lærertimer / 2-voksentimer samt aflyste 
specialtilbud og anvendelse af nabotilsyn. 

● Ledelsessituationen på Skolerne i Glostrup. 
● Regeringsgrundlaget og folkeskolen. 
● Opsamling på skoleplan – Rammerne for lærernes arbejde. 
● Datoer til kalenderen. 

 
Registrering af aflyste 2-lærertimer / 2-voksentimer samt aflyste specialtilbud og anvendelse 
af nabotilsyn. 
 
På direktionsniveau og politisk er der en forståelse af, at vi har et højt niveau for 2-voksen-timer, 
hvilket på papiret kan tage sig sådan ud set i forhold til andre skoler/kommuner. Oplevelsen i praksis 
er dog, at en stor del af disse timer i praksis aflyses eller ikke vikardækkes. GLF ønsker derfor, at vi 
får det reelle billede frem, så vi kan drøfte skolens ressourcer på et stærkere grundlag. For at skabe 
dette, så igangsætter vi nu på mandag d. 9. januar en konkret afdækning, ved at jeres TR registrerer 
ud fra den lokale daglige vikardækning i subit på NO, SK, SØ, VE og Ejbys 5 lærerværelser. 
Undersøgelsen vil strække sig over de kommende 4 uger. 
 
Vi vil i den forbindelse være særligt nysgerrige på omfanget af aflysninger af 2-lærer/voksen-timer, 
støttetimer i egne lektioner, og endeligt vil vi også forsøge at afdække omfanget af tildeling af 
nabotilsyn. 
 
Jeres lokale TR er selvfølgelig jeres go-to person, som I tager fat i, hvis I har spørgsmål om særlige 
situationer og muligheden for registrering af disse. 
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Ledelsessituationen på Skolerne i Glostrup. 
 
Lad os først slå fast: Status på en evt. genbesætning af skolelederstillingen på Skolerne i Glostrup er 
fortsat uafklaret. Men politisk sonderer man nu, hvordan den fremtidige ledelse af skolerne skrues 
bedst sammen. 
 
I den sidste GLF-info vedlagde vi GLF’s henvendelse til kommunalbestyrelsen, som var udfærdiget 
på baggrund af, at vi igen står i et ledelsesskifte på stillingen som skoleleder for Skolerne i Glostrup.  
I denne henvendelse var det vores opfordring, at det nu er vigtigt, at man både administrativt og 
politisk tager sig god tid til en ordentlig proces, der inddrager bredt og giver et godt ejerskab til en 
kommende beslutning og model.  
 
Det er nu vores oplevelse, at der er opbakning til denne opfordring også fra ledere og 
Skolebestyrelsen, og at der er lyttet til dette. Politisk har man besluttet at igangsætte en proces, 
hvor vi d.d. i GLF er blevet bedt om at levere oplæg og input til dette på et møde d. 16. januar. 
På den baggrund er kredsstyrelsen indkaldt til ekstra møde allerede i dag, så vi kan drøfte og samle 
vores input hen over den kommende uge. 
 
Vi vil selvfølgelig holde jer løbende informeret om videre proces og evt. politiske beslutninger omkring 
ledelses- og skolestrukturen, efterhånden som de præsenteres. 
 
Regeringsgrundlaget og folkeskolen. 
 
Selvom aflysningen af St. Bededag løber med al opmærksomheden, så rummer det nye 
regeringsgrundlag rigtigt mange andre ting, som også er værd at forholde sig til. 
 
Det er i øvrigt altid værd at hæfte sig ved, hvad et nyt regeringsgrundlag indeholder. Men det nye 
SVM-regeringsgrundlag er ekstra vigtigt at nærlæse, da det har en flertalsregering bag sig, og derfor 
ikke har et behov for at forhandle sig et sådant. Dermed kan mange indholdselementer vise sig at 
blive vedtaget og realiseret uden de store ændringer og dermed viser grundlaget vejen for, hvad der 
helt konkret kan ske på de forskellige områder. 
 
På skoleområdet er der ingen tvivl om, at frihedsdagsordenen, som også indgik i statsministerens 
nytårstale, er et centralt element. Men også en skole, der understøtter en stærkere praksisfaglighed 
og i højere grad tilpasser rammerne til de enkelte elevgrupper, fylder. For de af os der har været i 
lærergerningen i en del år, kunne det næsten lyde som noget, vi kender fra en svunden tid – men det 
store spørgsmål er - som det oftest er: Hvad med ressourcerne til at løfte ambitionerne? 
 
Frihed til de enkelte skoler til at skabe den bedste version af deres egen skole, uden 
ressourcekrævende dokumentationskrav og ensidigt fokus på test og karakterer, kombineret med 
tilpassede skoledage og gode fysiske rammer og ressourcer til praksisfaglighed, det lyder selvfølgelig 
besnærende, og vi er da også helt enige i, at den bedste skole skabes af dygtige lærere, ledere, 
forældre og elever. Men det væsentlige i denne sammenhæng er, at skolen er kommunalt driftet! Og 
at der er en risiko for, at regeringen med deres frihedsdagsorden efterlader kommunerne med 
oprydningen og ikke mindst ansvaret og regningen efter en fejlslagen centralt besluttet skolereform, 
en tilmed voksende andel af elever og unge, der mistrives. Og sidst men måske vigtigst; en heraf 
affødt mangel på uddannede lærere, der kan og vil påtage sig opgaven! 
 
DLF har selvfølgelig påpeget disse ting centralt, og positivt er det også, at der er investeret godt i 
læreruddannelsen, hvilket selvfølgelig er godt for vores kommende lærere, Men der er også et behov 
for investeringer i vores nuværende folkeskole og lærernes arbejdsvilkår, hvis kommunerne skal 
kunne bringe tilstandene i landets skoler tilbage i fornuftig stand og løfte regeringens ambitioner. 
 
Du kan læse regeringsgrundlaget her: 
https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/ 
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Opsamling på skoleplan – Rammerne for lærernes arbejde. 
 
Vi er i skrivende stund i gang med en skolerunde som et led af Samarbejdssporet i vores Lokalaftale 
for at indsamle viden og erfaringer fra årets gang som forberedelse til den kommunale redegørelse. 
Niels Brockenhuus (centerchef) sidder for bordenden og er ham, der skal levere den kommunale 
redegørelse, hvori der beskrives, hvordan skolens økonomi skal prioriteres. Herudover deltager også 
den lokale afdelingsleder, TR, TR for pæd., René som konstitueret skoleleder, Bupl samt GLF. Vi er 
lyttende og spørgende i denne forsamling, hvor lokale erfaringer og fokus på matriklerne er i spil. 
I går (torsdag) var vi på Nordvangskolen, her til morgen (fredag) på Skovvangskolen - og 
Søndervangskolen og Vestervangskolen når vi i de kommende uger. Herefter følger en opfølgning på 
skolerunderne med Niels. 
GLF har ifølge Samarbejdssporet ret til at drøfte og komme med input til Niels' udspil til redegørelsen 
på baggrund af denne vidensindsamling. Det ser vi frem til. 
 
Ud fra følgende overskrifter holdes samtalerne: 
 
1. Skolens Strategi - organisatoriske forudsætninger, herunder medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø 
2. Inkluderende læringsmiljøer - herunder lærernes opgaver og arbejdsmiljø ifm.  
3. Rekruttering og fastholdelse 
Og derudover hvad der lokalt måtte være nødvendigt at vidensdele om. 
 
Datoer til kalenderen – GLF har følgende arrangementer i den nærmeste fremtid: 
 

• 26. januar kl. 14 - 15.30 – Intromøde for nye lærere, der er ansat 1. september eller senere 
eller ikke nåede/kunne komme med til årets første arrangement. 

 

• 16. marts kl.  16 – 18.00 - GLF Generalforsamling 
 
Og selvfølgelig særligt vigtigt!: 

• 24. – 25. marts GLF medlemskursus på Hotel Frederiksdal 
Tilmelding til arrangement/kursus udsendes op til vinterferien. 

  
Kontingentsatser 2023 (uændret). 
 

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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