
 

NYHEDSBREV  
GLADSAXE LÆRERFORENING 

Kreds 20  27. september 2018 

Dette skoleårs første nyhedsbrev skal indledes med at stort velkommen til vores nye kol-

leger på skolerne.  

Af Thomas Agerskov 

Jeg havde lejlighed til at hilse på de fleste af dem ved det kommunale velkomstarrangement den 
10. september. Her fik de en indledende introduktion til, hvad Gladsaxe Lærerforening kan gøre 
for dem. 

I år prøver vi noget nyt: Alle nye medlemmer i Gladsaxe Lærerforening er blevet inviteret til 

Hotel Frederiksdal den 27. november kl. 15.45. Her vil vi tale om Gladsaxe Lærerforenings 
arbejde for og med medlemmerne, lytte til de nye medlemmer og slutte af med mere uformel 
snak over en dejlig middag. 

Dejligt med nye kolleger  

Der er afsat 4 fredage i dette efterår. Målet er at opnå en aftale om lærernes og børneha-

veklasseledernes arbejdsvilkår, og vi er kommet godt fra start. 

 
Det afgørende for os er, at lærerarbejdet igen får udgangspunkt i aftalte forhold, som har en reel 
værdi for vores medlemmer. Vi taler bl.a. om sammenhængende tid til opgaverne, afgangsprø-
ver, vilkår for linjefagsuddannelse, ”at dække hinanden”, ”skylde timer”, hvad er en god skole-
dag, god planlægning, nødvendig prioritering i opgaver og ambitionsniveau, skemaer og meget, 
meget mere… 
Næste forhandlingsdag er den 12. oktober. Fortsættelse følger…  

Vi forhandler dine arbejdsforhold med Gladsaxe Kommune  



Hvis man sammenligner det nye kommunale forslag til budgetmodel for skoleområdet med 
det, som Gladsaxe Lærerforening har ytret sig om i de senere år, finder man ikke mange 

forskelle.  

Formanden har haft sæde i en velfungerende arbejdsgruppe, som altså er endt ud med at foreslå 
gode grundlæggende ændringer i forhold til den eksisterende model. Konkurrenceelementet ned-
tones, så alle skoler rent faktisk får råd til at drive skole.   

Der lægges op til en kommunal standard for lejrskoler, så alle Gladsaxeelever kommer afsted tre 
gange i skoleforløbet. Modellen tydeliggør de skolemæssige udgifter, hvilket bl.a. er væsentligt, 
når vi skal prioritere. Desuden bemærkes det, at lejrskoler i indskolingen og på mellemtrinnet frem-
over foregår på Gladsaxe Lærerforenings kolonier. Vi tror på, at det vil være til fordel for både lejr-
skoleeleverne og sommerkolonibørnene.  

Fredeligt budget 

Vi slipper for besparelser i det budget for 2019, som alle partier i Gladsaxe Byråd står bag.  

Desuden kom der nye penge til ”Intensive læringsforløb”. Det er for elever, som kan få svært ved 
at blive erklæret uddannelsesparate. Gladsaxe Lærerforening har i et par år arbejdet på, at vi fik 
noget i den stil. Det er vigtigt, at vi gør en særlig indsats for at få alle med. 

Det er værd at bemærke, at der i de kommende år skal der bruges 320 mio. på skolebygningerne. 
Godt halvdelen går til en gennemgribende renovering af Søborg Skole. De øvrige penge skal bru-
ges på at skabe bedre fysiske rammer om undervisningen på de øvrige skoler.  

En bedre fordeling af pengene 

 



Hvad skal der ske i Mørkhøj? 

16. november: Alle medlemmer er inviteret til fredagsbar i AB-Loungen på Gladsaxe Stadion fra 
kl. 14 til kl. 19. Vi byder på øl, vand, vin, snacks og en pølsevogn. Kom glad og vær med til at 
fejre Gladsaxe Lærerforenings 100 års fødselsdag sammen med alle os andre. 

2.-3. februar: Vi afholder det traditionsrige ”Åbent Kursus” for vores medlemmer. Vi skal igen i år 
mødes på Hotel Frederiksdal, hvor menuen står på Rasmus Alenkær, Thomas Agerskov, Ritt 
Bjerregård og ikke mindst middag og fest.  

20. marts: Vi holder generalforsamling i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 18.00. Kom og støt op om 
vores fælles forening. Vi har brug for, at du kommer. 

10. maj: Vi mødes om eftermiddagen til turnering i henholdsvis volleyball og petanque. Om afte-
nen er der fest. 

Vigtige datoer 

Nyansat eller syg i efterårsferien 

Alle skoler holder efterårsferie i uge 42. Hvis du er nyansat, vil du blive trukket i løn, da du 
ikke har optjent ferie. Hvis du ikke har optjente feriepenge fra et tidligere job, anbefaler vi, 
at du søger rådgivning hos A-kassen: www.dlfa.dk 
Hvis du bliver syg i ferien, anbefaler vi, at du under alle omstændigheder melder dig syg 
med det samme. Alle skoler bør tydeliggøre, hvordan man sygemelder sig i ferien. I særli-
ge tilfælde kan du opnå erstatningsferie. Det kan vi hjælpe dig med at se på efter ferien, 
men det er en forudsætning, at du har været sygemeldt. 

 

I skrivende stund arbejder vi grundigt på at lave et godt høringssvar vedr. spørgsmålet om, hvor-
vidt Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole skal slås sammen. Det er ikke en enkel problematik, 
og bestyrelsen har ikke lagt sig fast på noget endeligt endnu. Vi finder det nødvendigt, at der 
ændres på de nuværende forhold, som er præget af en række ubalancer. Vi ser betydelige ud-
fordringer i størrelsen på den påtænkte sammenlagte skole. Vi ser ikke en skole på to matrikler 
som et fremskridt. Der skal være præcise mål og tydelige veje til dem.  

Vi inddrager tillidsrepræsentanterne i vores grublerier. Hvis du har et input, er du velkommen til 
at skrive til os på 020@dlf.org 

Tillidsrepræsentanter 

og bestyrelse på kur-

sus på Drejø 


