
 

 

Elever med læse-
vanskeligheder skal 
have den nødvendi-
ge hjælp og støtte 

- Thomas Agerskov 

Kalender 

25. - 26. januar Åbent Kursus 

17. marts Generalforsamling 

24. april Volley/petanque/fest 

Højere løn og godt valg 
Jeg kan begynde med at yde lidt bistand til de mange dankort, som sikkert føler sig 
ekstra belastet i denne tid. Vi stiger ca. 500 kr. i løn. Det vil du kunne se på januarløn-
nen (som de fleste får 31/1). 

En anden god nyhed er, at vores foretrukne hovedstyrelseskandidat, Morten Refskov, 
blev valgt med et bragende flot stemmetal. Gladsaxe er den kreds, hvor Morten fik 
flest stemmer. Jeg skulle hilse fra Morten og sige ”mange tak for tilliden”. Fra kredsens 
side skal også lyde en tak for mange gode snakke og gensyn under vores tur rundt på 
skolerne. 

 

 

 

 

De skal ikke have lov at spare på læsning 

Desværre lykkedes det ikke at få stoppet de kommunale besparelser på Læsekonsu-
lent og Læseskolen. Det har været en uskøn proces, hvor mange tekniske indfalds-
vinkler til økonomi har forplumret billedet.  

Vi har fra Gladsaxe Lærerforenings side haft fat i politikerne af flere omgange. Jeg 
tror, at alle har fattet, at vi ikke mener, at der kan spares på den kommunale læseind-
sats.  

Så… elever med læsevanskeligheder skal have den nødvendige hjælp og støtte. Hvis 
I oplever, at dette ikke imødekommes, hører jeg gerne fra jer. Seneste ”trend” er tilsy-
neladende, at flere og flere forældre søger privat hjælp, hvis deres barn har faglige 
vanskeligheder. Det kan umuligt være et udfald, som ret mange finder ønskværdigt, 
rimeligt eller anstændigt 
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Klasser, men ikke i kasser 

Vi har involveret os massivt i diskussionen om klasser. Der har været en 
tendens til, at klassebegrebet skulle vige for fx årgange. Vi er helt enige i, 
at moderne undervisning ikke er at forskanse sig i bag egne vægge og 
døre. Der skal være gode muligheder for at arbejde sammen på både 
kryds og tværs.  

Klassen er imidlertid en essentiel del af en god folkeskole. Klassen er et 
forpligtende fællesskab, hvor forskellighed er en udviklende ingredisens. 
Her er der tilhørsforhold og tryghed. Klassen er et slags minisamfund, 
hvor eleverne lærer at omgås hinanden. 

Vi er meget tilfredse med, at emnet nu er landet på denne fælles formule-
ring, som danner grundlag for kommende skolebygningsændringer: 

”Udgangspunktet er klassen forstået som et forpligtende fællesskab, der 
hører til et sted. Et forpligtende klassefællesskab, som kan samles og fun-
gere på egen hånd og i udstrakt grad indgå i større fællesskaber af varie-
rende karakter.” 

Jeg håber på, at alle i og omkring skolerne i Gladsaxe vil støtte op herom, 
så vi i fællesskab kan få skabt fysiske rammer, der lever op til den moder-
ne undervisning, som lærerne gerne vil lave. 

 

Mon vi får en overenskomst om arbejdstid 

På mandag den 16/12 offentliggøres den kommissionsrapport, der inde-
holder en række analyser og anbefalinger vedr. lærernes arbejdstid. Med 
udgangspunkt heri skal Danmarks Lærerforening og Kommunernes 
Landsforening gennemføre en periodeforhandling (i marts) med det sigte, 
at komme overens i forhold til lærernes arbejdstid. 

Jeg tror, at vi alle skal indstille os på, at kommissionen IKKE kommer med 
en færdig opskrift eller skabelon. Der bliver nok flere analyser og hensig-
ter end konkrete forslag.  

Alle kredsformænd samles til møde mandag eftermiddag (16/12), og alle 
tillidsrepræsentanter samles om tirsdagen (17/12) i Odense. Vi vil komme 
med en form for opfølgende kommunikation, som I kan se på www.glf.dk 
eller Gladsaxe Lærerforenings Facebook-væg. I kan desuden holde jer 
orienterede via www.folkeskolen.dk.  

Forude venter kredsformandsmøde den 16/1, regionalt TR-møde den 
21/1 og ekstraordinær kongres den 5/2. 

Glædelig jul og godt nytår 

Farvel til Rune 

og Jesper 

På Gladsaxe Lærerforenings jule-
afslutning den 4. december tog vi 
afsked med bestyrelsesmedlem 
Jesper Fischer-Møller, der pr. 1. 
december har fået nyt job i Snek-
kersten. Mette Fredensborg, Glad-
saxe Skole, er indtrådt i bestyrel-
sen.  

Der var samtidig et farvel til næst-
formand, Rune Ibsen, som pr. 1. 
januar har fået nyt job som konsu-
lent i Danmarks Lærerforenings 
forhandlingsafdeling. Vi har ikke 
flere tilgængelige suppleanter, så 
bestyrelsen kører videre med 5 
medlemmer. 

Bestyrelsen vil inden 1. januar 
konstituere en ny næstformand. 

Rune og Jesper havde tilsammen 
langt hovedparten af kontorti-
merne på kredskontoret. Det er en 
betydelig udfordring, som vi i skri-
vende stund arbejder på at løse 
bedst muligt. 

Åbent Kursus 

Mange af os ses til Åbent Kursus 
25. januar. Ca. 20 % af GLFs 
medlemmer har tilmeldt sig, det er 
igen i år en rekord! Vi arbejder på 
at få flere pladser, så vi skal afvise 
så få som muligt. 

Vi satser på, at alle har fået en 
tilbagemelding på optag inden jul. 

http://glf.dk/
https://www.folkeskolen.dk/

