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Gladsaxes nye Borgmester, Trine Græse, foreslår, at der skal spares 6 mio. kr. på folkeskolen.  

Der er tale om en såkaldt rammebesparelse, hvilket betyder, at Borgmesteren ikke sætter ord på, 
hvor der konkret skal skæres ned. 

Desuden indeholder budgetforslaget en besparelse på tosprogsstøtten. Det er svært for de fleste at 
se, hvad det helt præcist er, at Borgmesteren har i tankerne, men det er til gengæld ganske sikkert, 
at de lærere, der i dag er ansat på tosprogsområdet, med god grund kan være nervøse for fremtiden. 

I Gladsaxe Lærerforening arbejder vi intensivt på, at skabe politisk forståelse for, at besparelsesfor-
slag på folkeskolen må rulles tilbage. Hovedessensen i vores argumentation er: 

• Skolerne har ikke et råderum, der på nogen måde berettiger en tanke om, at der kan hives pen-

ge ud af området. De fleste skoler har overordentligt svært ved at få budgetterne til at hænge 
sammen. Der er flere steder skåret i uhyggelig grad på den faglige støtte, lejrskoler m.v. 

• Kommunens egne tal viser, at vi ikke lykkes særligt godt med at løfte de elever, der har det 

svært. Der er brug for nytænkte investeringer på det område, så alle elever i Gladsaxe får gode 
muligheder i livet. Det er de svageste, som betaler prisen hver gang, der spares. 

• Ved indgangen til skoleåret 2014-2015 blev lærernes og pædagogernes arbejdstid effektiviseret 
for 29,5 mio. kr. I praksis betyder det, at en lærer kom til at undervise ca. 100 timer mere om 
året. Det er en effektivisering på over 15%! 

• Der sker en løbende intern effektivisering på skolerne. Det er nødvendigt for at kunne løse de 
mange nye opgaver, som folkeskolen møder og gerne vil løse. Der er bl.a. fundet rum til digitali-
sering, store kommunale kursusforløb, forøget samarbejde faggrupperne imellem og ikke mindst 
inklusion. 

Vi var en del lærere til byrådsmødet den 6. september. Her kunne vi med glæde konstatere, at Claus 
Wachmann fra De Radikale, Serdal Benli fra SF og Trine Henriksen fra Enhedslisten alle talte imod 
besparelser på folkeskoleområdet. 

Kan du løbe hurtigere? 

Fritvalgstillæg 

En del af din løn er et fritvalgstillæg, der ud-

gør 0,6 procent af lønnen. Det særlige ved 

dette tillæg er, at det er valgfrit om det skal 

udbetales som løn eller overføres til pension. 

Hvis du ikke der gør noget, så bliver det auto-

matisk udbetalt som løn. Vil du gerne have 

det ændret, så skal der gives besked til sko-

len inden 1. oktober. Det samme gælder, hvis 

du tidligere har valgt at få det som pension, 

og det nu skal ændres til løn. 

Rune Ibsen er ny næstformand i 

Gladsaxe Lærerforening 

På den ekstraordinære generalforsamling den 

16. august blev Rune Ibsen fra Bagsværd 

Kostskole valgt til ny næstformand i Gladsaxe 

Lærerforening. Vi glæder os over, at Rune er 

kommet godt i gang med sine nye opgaver og 

ansvarsområder. 

 


