
 

NYHEDSBREV  
GLADSAXE LÆRERFORENING 

Kreds 20  12. september 2019 

Gladsaxe Kommunes borgmester, Trine Græse, lægger i sit budgetforslag for 2020 

op til, at der skal spares 4,5 mio. kr. på børn og unge i Gladsaxe. Besparelsen skal 

stige til 6 mio. kr. fra 2021. 

Af Thomas Agerskov 

Det er en helt igennem unødvendig besparelse. Kommunen mangler ikke penge. Vi har fint 

råd til at videreføre det nuværende serviceniveau. Besparelsen er på plakaten, fordi borg-

mesteren vil skabe råderum til nye initiativer.  

Forslaget er, at det er Børne- og undervisningsudvalget, som skal pege på hvilke områder, 

der konkret skal rammes. Der er lavet en inspirationsliste med 25 muligheder. Følgende 

punkter skønnes at have særlig interesse for vores medlemmer 

• Prisen på skolekantinernes Dagens Ret stiger fra 15 kr. til 18 kr. = 1,250 mio. kr. 

• Reducering af pladserne på Læseskolen = 2,207 mio. kr. 

• Nedlæggelse af læsekonsulentstillingen = 333.000 kr. 

• Nedlæggelse af skolekantiner = 6,0 mio. kr. 

• Flere elever medbringer egen device = 2,678 mio. kr. 

• Kontantfrie kantiner 154.000 kr. 

• Nedlæggelse af Natur- og Sejlklubben = 500.000 kr. 

Siden borgmesteren kom med sit forslag, er der indgået økonomiaftale mellem regeringen 

og kommunerne. Jeg føler mig ret sikker på, at det giver Gladsaxe en bedre økonomi end 

det, der først blev regnet med. Dermed er det helt oplagt at aflyse åbenlyse forringelser for 

kommunens børn og unge. 

Bestyrelsen og tillidsrepræsentanterne var til stede ved byrådsmødet den 4. september, 

hvor de politiske partier talte om, hvordan de ser på budgettet. Der var ikke den store til-

slutning til at spare på børn og unge. Intet er besluttet endnu, og vi arbejder målrettet på af 

få besparelserne taget af bordet. 

En helt unødvendig besparelse 

”Det helt oplagt  

at aflyse åbenlyse  

forringelser for  

kommunens børn  

og unge” 



Den er IKKE anonym 

Den nyligt udsendte medarbejderundersøgelse er ikke anonym, for det vil kommu-

nen ikke have, at den skal være.  

Vi har fra begyndelsen været uenige i dette synspunkt, og det er vi stadig. Vi deler syns-

punktet med pædagogerne, pædagogmedhjælperne og DJØF. De øvrige fagforeninger har 

ikke tilkendegivet, at de ønsker det anderledes. 

Kommunen argumenterer med, at vi skal have en åben og lige dialog med hinanden. Det 

ønsker vi også, men sådan er det bare desværre ikke altid. Vi får henvendelser fra med-

lemmer, som ikke ønsker at udfylde medarbejderundersøgelsen. Andre fortæller os, at de 

ikke vil svare præcist på alle spørgsmål. 

Der er ikke et lige magtforhold mellem en leder og en medarbejder. Derfor er det normalen, 

at medarbejderen i nogen grad beskyttes. Anonymitet er et eksempel her på. 

Vi har ligeledes hørt, at man skal kunne finde frem til den pågældende, hvis der står noget 

om krænkelser e.l. Vi er helt enige i, at kommunen skal være således ”skruet sammen”, at 

den slags kan adresseres. Det kan imidlertid ikke være sådan, at en medarbejderundersø-

gelse, som udsendes hvert 3. år, indgår i den indsats. Der må noget mere kontinuerligt til. 

Kommunen kan aldrig gardere sig mod at få henvendelser, som de ikke kan agere på. Fx 

kan enhver jo lægge en anonym henvendelse i kommunens postkasse. 

Vi modarbejder ikke medarbejderundersøgelsen. Mange vil givetvis udfylde den. Vi bemær-

ker blot forsigtigt, men vigtigt, at det er frivilligt, om du vil udfylde den. 

Fritvalgstillæg  

En del af din løn er et fritvalgstillæg, der udgør 0,83 procent af lønnen. Det særlige ved det-

te 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 automatisk udbetalt som løn. Vil du gerne have det æn-

dret, så skal der gives besked til skolen inden 1. oktober. Det samme gælder, hvis du tidli-

gere har valgt at få det som pension, og det nu skal ændres til løn. 

 
Det er desværre bedst at sælge kolonien på Drejø. 

Vi kan ikke få kolonien på Drejø til at fungere optimalt. Lejrskolerne er udeblevet i en 

årrække og de logistiske udfordringer ved at have en koloni på en lille ø 75 min. sejlads 

fra Svendborg er stigende. 

Derfor beder vi om mandat til at sælge kolonien. Det sker på en ekstraordinær general-

forsamling den 9. oktober kl. 15.30. Du kan se generalforsamlingsindkaldelsen her. 

 

Ekstraordinær generalforsamling  

den 9. oktober kl. 15.30.  

http://glf.dk/media/12626666/ekstraordinaer-generalforsamling-191009.pdf

