
 

NYHEDSBREV  
GLADSAXE LÆRERFORENING 

Kreds 20  7. marts 2022 

Er du vores nye kolonikonsulent? 

- se mere på side 4 

Hvad sker der med af-

gangsprøverne? 

- se side 2 

Volley/petanque 

- se side 2 

Er du klar til generalfor-

samlingen den 24. marts? 

- se side 3 



 

Færre prøver 
 Det er en glæde, at de nationale politikere har lyttet. Eleverne får et 

tilpasset afgangsprøveforløb. Det er samme model som sidste år: 

Elever i 9. klasse skal til afgangsprøve i  

• dansk mundtlig og skriftlig,  

• engelsk mundtlig  

• matematik skriftligt 

Eleverne får deres standpunktskarakter på beviset, hvis den er højere 

end prøvekarakteren. 

De praktisk/musiske valgfag i 8. klasse og udtræksprøverne i 9. klasse 

droppes. 

Der er mulighed for at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver, 

hvis et emne f.eks. kun har været behandlet under restriktioner.  

Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til 

primo juni. 

Volley/petanque/fest 

Gladsaxehallen er hjemsted for de idrætslige udfoldelser 

Søborg Skole er vært ved den efterfølgende fest 

Dit kalenderkryds er sat den 29. april 

Hold øje med plakaten, som snart kommer til din skole. 

Her kan du læse om tilmelding, pris m.v. 

Mere i løn eller pension? 
Vil du have mere end 17,3% indsat på din pensionsopspa-

ring? 

Så skal du kontakte din administrative leder, som kan æn-

dre din fritvalgsordning fra udbetalt løn til pension. 

Fra 1/4-22 stiger fritvalgsordningen fra 0,83% til 1,38% 



 

Generalforsamling 24. marts 
 Vi mødes i Aulaen på Mørkhøj Skole, Ilbjerg Alle 25, Søborg, 

med denne tidsramme: 

15.00 – 16.00 Kaffe/te/frugt/kage 

16.00 – 18.30 Generalforsamling 

18.30 – 20.00 Fællesspisning 

 

Vi har inviteret lokalpolitikere, forvaltningen og skolelederne til at 
overvære formandens beretning. Resten af generalforsamlingen er 
kun for medlemmer. 

 

På generalforsamlingen er der valg 
  
Formand:  

• Thomas Agerskov (Søborg Skole) genopstiller 

Næstformand:  

• Rasmus Jakobsen (Stengård Skole) genopstiller 

4 bestyrelsesmedlemmer:  

• Signe Haagensen (Bakkeskolen) genopstiller 

• Kim Truelsen (Enghavegård Skole) genopstiller 

• Michael Klavsen (Mørkhøj Skole) genopstiller  

• Helene Østergaard Christensen (Bagsværd Skole) stiller op 

• Frederik Orby Poulsen (Grønnemose Skole) stiller op   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hvis du ønsker at stille op til en af posterne, kan du maile til kredsen på 
020@dlf.org senest mandag den 14. marts. Så vil dit kandidatur komme til at 
fremgå af den endelige generalforsamlingsindkaldelse. 
Du har ligeledes mulighed for at skrive et lille tekststykke om dig selv og dit 
kandidatur. Det vil vi lægge på vores hjemmeside, så interesserede kan læse 
om kandidaterne. Også her er deadline 14. marts. (For en god ordens skyld 
skal vi oplyse, at sidste frist for at stille op er på selve generalforsamlingen) 
På generalforsamlingen får alle kandidater mulighed for at komme med et 
mundtligt valgindlæg på ca. 2 min. 

Læs mere på Generalforsamling - Kreds020 (glf.dk)  

mailto:020@dlf.org
https://www.glf.dk/om-glf/generalforsamling


 

Er du vores nye kolonikonsulent? 
 • Du behøver ikke at kunne alt, men du er villig til at lære det meste.  

• Du har overblik og er god til at sætte dine ideer i spil 
• Du er klar på rejsedage, har kørekort og kan lide at arbejde fleksibelt. 
• Du er måske ikke et regnegeni, men vil alligevel gerne have styr på 

økonomien. 

I Gladsaxe Lærerforening søger vi pr. 1. august 2022 en lærer, som bru-

ger 60% af sin arbejdstid på at arbejde med vores feriekolonier. I de re-

sterende 40% arbejder du i dit nuværende lærerjob. 

Du kommer til at indgå i koloniteamet, som også består af foreningens 

kasserer og sekretær. Gladsaxe Lærerforenings formand leder koloni-

arbejdet. Du vil blive en del af en spændende arbejdsplads på Gladsaxe 

Lærerforenings kredskontor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi er kommet langt i de senere år, men ønsker en fortsat udvikling af 

området. Derfor venter vi på engagement og input fra dig.  

 

Send din ansøgning til kredsformand, Thomas Agerskov, på mail 

thag@dlf.org 

Vi skal have din ansøgning senest mandag den 28. marts kl. 12.00 

Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag den 6. april 17.00-20.00 

Du kan læse mere om kolonierne på www.glkolonierne.dk. 

 

Vidste du, at Åbent Kursus i år 

finder sted den 8. oktober 

Arbejdet består overordnet set i  

 at rekruttere sommerkoloniledere og sørge for gode ople-
velser for eleverne på vores sommerkolonihold. 

 at skabe gode rammer for de mange elever og lærere, der 
er på lejrskole på kolonierne. 

 At føre tilsyn med vores tre skønne kolonibygninger i 
Åbenrå, Rørvig og Nexø 

 At være i løbende kontakt med vores gode medarbejdere 

mailto:thag@dlf.org
http://www.glkolonierne.dk

