
 

NYHEDSBREV  
GLADSAXE LÆRERFORENING 

Kreds 20  25. juni 2020 

Tak til alle jer, der støttede op om den virtuelle generalforsamling den 10. juni. Stort set alle med-

lemsgrupper og tjenestesteder var repræsenteret. 

I alt 180 afgav deres stemme ved valgene, som gav dette resultat: 

Formand: Thomas Agerskov 

Næstformand: Rasmus Jakobsen 

Bestyrelse: Signe Haagensen (kongresdelegeret), Michael Klavsen, Kim Truelsen og Inaluk He-
de Pedersen. 

Revisorer blev Ole Kobberup Larsen og Mogens Badsberg Jensen  

Vi fik godkendt regnskaberne og vedtaget nye budgetter, så vi nu kan fortsætte med en stabil 

drift af foreningen. Generalforsamling i Teams har dog sine begrænsninger. Dem vil vi gerne 

råde bod på, så 

Sæt et stort og usletteligt kryds i kalenderen den 2. oktober fra 15.30 til 17.00 

Her planlægger vi at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vil fremlægge ideer og 

visioner vedr. bl.a. arbejdstid, løn, inklusion, klasser, undervisning og meget andet, der er rele-

vant i vores medlemmers arbejdsliv. 

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling er foreningen vært ved et socialt arrange-

ment, hvor vi håber, at mange vil hygge sig med de mange kolleger i Gladsaxe Lærerforening. 

Online generalforsamling 

Den nyvalgte bestyrelse: Thomas, Michael, Signe, Inaluk, Kim, Rasmus 



 Godt gået! 
Det er ganske enkelt imponerende, hvor hurtigt lærerne fik etableret nødundervisning, da Corona-

en pludselig var over os. Foreningen har fra politikere, forældre, direktører, chefer, ledere og bor-

gere modtaget anerkendelse og ros for vores medlemmers indsats i en tid, hvor stort set alle skridt 

skulle tages for første gang og på ubetrådt land. 

Den glædelige nyhed er, at ministeriets seneste udmelding går på, at vi efter sommerferien igen 

kan undervise uden snærende bånd som fx afstandskravet. Om skolen så i længden skal vende 

helt tilbage i den form, som vi kendte inden coronaen, bliver en spændende proces, som vi fra 

foreningens side allerede har involveret os grundigt i. Vi har manet til forsigtighed, så erfaringsop-

samlingen ikke drukner, i kvik-evalueringer, synsninger og indskrænket fokus på det, som flyder i 

overfladen. 

Der må foretages en grundig evaluering, som der skal følges kvalificeret op på. Kun på den måde 

kan et kaotisk forår – måske – resultere i en endnu bedre folkeskole. 

Sommerferie i GLF 

Kredskontoret har sidste åbningsdag fredag 

d. 3. juli. Vi er tilbage igen mandag d. 3. au-

gust. 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 

Sygdom i ferien 

Bliver du syg i din ferie, har du ret til erstat-

ningsferie fra og med 6. sygedag. Du skal 

dog huske følgende: 

• Meld dig syg efter de procedurer der er 

meldt ud på din skole. Er proceduren 

telefonisk, anbefaler vi, at du også sen-

der en mail til din leder 1. sygedag. 

• Fremskaf lægeerklæring som dokumen-

terer 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 over-

stået efter gældende procedure. 

• Aflever lægeerklæring til din leder 1. 

arbejdsdag efter ferien. 

Vigtige datoer i det  
kommende skoleår 

• Ekstraordinær generalforsamling:  
2. oktober 

• Åbent kursus: 30. januar 

• Ordinær generalforsamling: 23. marts 

• Volley/petanque: 23. april 

Optjent ferie med løn? 

For at kunne afholde ferie med fuld løn skal du have optjent ferie. Hvis du ikke har været ansat 

i Gladsaxe Kommune i hele 2019, risikerer du at blive trukket i løn. Måske har du optjent ferie-

penge i en tidligere ansættelse. Alternativt kan du stå uden indtægt. Hvis du er medlem af A-

kassen, er det værd at søge rådgivning her. Se på www.dlfa.dk for yderligere information. 


