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Som vi fortalte i vores seneste nyhedsbrev, var der lagt op til flere ulykker, 
men budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Konserva-
tive, Radikale og en del af Venstres gruppe resulterede heldigvis i, at ram-
mebesparelsen på 6 mio. kr. udgår. Det er et meget vigtigt resultat!  

I Borgmesterens oprindelige forslag skulle tosprogslærerne spares væk. I stedet 
ville man ansætte to konsulenter, og resten af de sparede penge skulle gå til at 
øge sprogindsatsen på førskoleområdet. Det er nu ændret til, at Børne- og Un-
dervisningsudvalget skal se på emnet. Faren er ikke drevet over, men der bliver 
en grundigere behandling og MED-udvalget inddrages. 

Der har været en del fokus på lærernes efteruddannelse. Der er ikke afsat nye 
penge, men de overordnede mål for efteruddannelsen skal drøftes i Børne- og 
Undervisningsudvalget inden næste budgetforhandling. 

Det er godt, at der kommer politisk fokus på hvilken efteruddannelse, der er nød-
vendig. Vi har fra Gladsaxe Lærerforenings side ofte kommunikeret, at lærerne 
efterspørger kurser i fagene. Desuden har vi nævnt muligheden for at lave fagli-
ge camps for elever med faglige udfordringer. Det kunne fx ske i ydersæsonen 
på en koloni. 

Der er nye penge (45,5 mio.) til skimmelsvampsrenovering af Gladsaxe Skole. 

Fra Gladsaxe Lærerforenings side har vi involveret os i budgetprocessen ved at 
have tæt kontakt til en række byrådspolitikere. Vi har bidraget med viden, ideer 
og nærvær. 

• Vi har kørt en målrettet indsats for at få rammebesparelsen væk.  

• Vi har arbejdet på, at der kom mere kvalitet ind i emnet vedrørende to-
sprogsområdet. 

• Vi har forsøgt at skabe interesse for lærernes faglige efteruddannelse. Her-
under navnlig det, at der også skal sættes arbejdstid af, når en lærer skal på 
kursus, læse linjefag, vejlederuddannelse e.l. 

Vi vil i særdeleshed takke Enhedslisten, SF, Radikale og Venstre for en god dia-
log. Vi vil arbejde på at videreudvikle den fine kontakt, som vi har haft i proces-
sen. Desuden vil vi fremover øge bredden i vores kontaktnet. Folkeskolen i Glad-
saxe har brug for, at vi taler sammen. 

På den korte bane nåede foreningen i det store hele sine mål. Armene er dog 
ikke strakt varigt i vejret i triumf. Faktum er, at folkeskolen i den grad har brug for 
nye penge. Der er ganske enkelt ikke balance mellem de afsatte ressourcer og 
de mange opgaver, som forventes løst. Det kan indimellem føles som om, at det 
eneste der ikke spares på er ambitionerne. ”Regningen” sendes til lærerne, der 
må løbe hurtigere og spise af egen hale. 

Hvornår mon de sparer på 

ambitionerne? 

 

 

Ferie uden løn? 
Husk, at hvis du ikke har været ansat i 

Gladsaxe Kommune i hele 2016, får du 

ikke løn i efterårsferien. Det kan være, 

at du har et feriekort fra en tidligere 

arbejdsgiver, som kan sikre dig indtægt 

i uge 42, men ellers er alternativet, at 

du kan få hjælp i A-kassen.  

Det er vigtigt, at du handler på denne 

problemstilling INDEN efterårsferien.  

Fra Gladsaxe Lærer-

forenings side har vi 

involveret os i budget-

processen ved at have 

tæt kontakt til en ræk-

ke byrådspolitikere.  


