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Farvel til de ”frivillige” nationale test
Der har i dette forår været fornyet debat om de nationale test. To af de ypperste eksperter på
området har sået alvorlig tvivl om testenes pålidelighed. I kølvandet herpå har politikerne i Gladsaxe besluttet, at eleverne fra og med næste skoleår ikke længere skal tage de frivillige nationale test. Værktøjet ”Beregneren” udgår i samme ombæring.
I Gladsaxe Lærerforening havde vi gerne set, at kommunen havde fulgt i fodsporene på bl.a.
Århus Kommune, der vil søge ministeriet om at blive helt fri for nationale test, men så langt vil
man ikke gå i Gladsaxe. Vi er dog tilfredse med, at kommunen handler på tingenes tilstand ved
at tage et godt skridt i den rigtige retning

”Nationale test har ikke bidraget med noget godt til folkeskolen.
Eleverne lærer ikke noget af dem. De forbedrer ikke lærernes
undervisning. De er en del af et skole- og menneskesyn, der
foregiver, at man kan måle og veje sig til det, der er væsentligt.
Men sandheden er, at det, der virkelig er vigtigt at kunne her i
verden, ikke lader sig klemme ind i regneark.”
Thomas Agerskov, Formand for Gladsaxe Lærerforening

Goddag til en kortere skoleuge
og bedre understøttende undervisning
En anden god nyhed, som venter på os i august, er, at skoleugen bliver lidt kortere. Indskolingens
uge bliver forkortet med 2 timer og 15 min. For mellemtrinnet og udskolingen bliver skoleugen 2
timer kortere.
Det er op til den enkelte skole at finde sin egen model, men i samarbejde med pædagogernes
fagforening, BUPL, anbefaler vi, at forkortelsen sker i portioner af ca. en times varighed. Pædagogernes betingelser for at skabe et godt fritidstilbud i SFO og Skoleklub, vil blive væsentligt forbedret, hvis de et par gange om ugen har mere sammenhængende tid med børnene.
Det er mig en stor glæde at kunne skrive, at al understøttende undervisning i udskolingen fremover varetages af lærere. Jeg er sikker på, at det vil give øget kvalitet, større fleksibilitet og bedre
sammenhæng i elevernes skoledag.

Sommerferie i GLF

Sygdom i ferien

Kredskontoret har sidste åbningsdag tirsdag
den 2. juli. Vi er tilbage igen mandag den 5.
august. Hvis du har uopsættelige spørgsmål
eller udfordringer, der ikke kan vente, kan du
i den mellemliggende periode kontakte os
ved at maile til 020@dlf.org

Bliver du syg i din ferie, har du ret til erstatningsferie fra og med 6. sygedag. Du skal
dog huske følgende:
•

God sommerferie til jer alle. Vi ved, at I har
fortjent den!
•

Vigtige datoer i det
kommende skoleår
Åbent Kursus: 25. januar

Meld dig syg efter de procedurer der er
meldt ud på din skole. Er proceduren
telefonisk, anbefaler vi, at du også sender en mail til din leder 1. sygedag.
Fremskaf lægeerklæring som dokumenterer din sygdom. Denne erklæring er
selvbetalt. Få lægeerklæringen så tidligt
som muligt i dit sygdomsforløb. Hvis du
er på ferie i udlandet, skal du også have
dokumentation for, at du er syg.

•

Raskmeld dig når din sygdom er overstået efter gældende procedure.

•

Aflever lægeerklæring til din leder 1.
arbejdsdag efter ferien.

Generalforsamling: 17. marts
Volley/petanque: 24. april

Ny lærer og ferie
For at kunne afholde ferie med fuld løn skal du have opsparet ferie. Er du blevet fastansat i
august 2018, har du opsparet ca. 10 feriedage. Dermed får du ikke løn i halvdelen af sommerferien. I denne periode kan du, som medlem af a-kassen, få dagpenge. Kontakt dem på
www.dlfa.dk for yderligere information.
Hvis du har været ansat i hele 2018, har du optjent fuld ferie.

