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Kreds 20  18. december 2018 

Det er udfaldet af den proces, som fandt sin afslutning på Børne- og Undervisningsudval-

gets møde tirsdag den 18/12.  

I Gladsaxe Lærerforening mener vi, at det er den rigtige beslutning. Vi har desværre været vidne 
til en noget uskøn proces, som ikke lykkedes med at sætte fokus på det egentlige emne i Mørk-
højområdet. Nemlig, at opgaven med udfordrede elever ikke er jævnt fordelt mellem de to skoler. 
Alle skal nu huske på, at de konstaterede udfordringer, som var årsagen til tankerne om sam-
menlægning, ikke er forsvundet fordi der har været en politisk høring. Fra foreningens side vil vi 
holde fast i, at der må skabes chancelighed for alle kommunens elever. Det vil kræve, at der 
gøres noget særligt for og sammen med Mørkhøj Skole. 

Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole  

skal ikke slås sammen 

Efterårets fire forhandlingsmøder om lærernes arbejdsvilkår har været vidt omkring. Vi forhand-
ler videre i januar. Vi er enige om mange ting og deler mange tanker om formål, mål og midler. 
Det er imidlertid en vanskelig opgave at få landet alt på en måde, som vi alle kan se os selv i. Vi 
oplever en reel vilje til at opnå et resultat, og vi vil lægge alle kræfter i at afsøge enhver mulig-
hed for at opnå den fælles aftale, som vil være så ualmindelig god for folkeskolen i Gladsaxe. 
God for rekruttering, god for udvikling, god for trivsel, god for tillid… - og dermed også god for de 
elever, som er centrum for vores daglige virke. 

Så længe der forhandles… 

Åbent Kursus har slået toppen ud af både vores budget og – mere væsentligt – kapaciteten på 
Hotel Frederiksdal. Historiske 153 medlemmer har meldt sig, og det er vi meget glade for. Des-
værre har vi kun plads til 130 deltagere. Derfor vil vi foretage lodtrækning om, hvem der må tage 
til takke med en plads på venteliste. 

Der må desværre lodtrækning til 

 

Vi ønsker alle i og omkring skoleverdenen i Gladsaxe 

en glædelig jul og et godt nytår.  

Vi er tilbage på kredskontoret den 3. januar. 



Tak til alle jer, der bidrog til en god fejring af Gladsaxe lærerforenings 100 års fødselsdag. Pensio-
nisttur til Isøre, fredagscafe, kagemand på skolerne og officiel reception er nu blevet til gode min-
der. 

Kredsbesøg 

Gennem de sidste 3 uger har vi været rundt på besøg. Her har vi haft en masse gode snakke, 
svaret på spørgsmål og ikke mindst tjekket lønsedler. 

I år fandt vi fejl i 21% af lønsedlerne. Højdespringeren er undervisningstillægget, som står for 50% 
af fejlene. Undervisningstillægget kan variere fra skoleår til skoleår, da det er afhængigt af, hvor 
mange timer du underviser. Så selvom du fik tjekket din lønseddel sidste år, er det ingen garanti 
for lønsedlen passer i dette skoleår. 

Hvis du ikke nåede at fange os på din skole, eller vi ikke har været forbi din arbejdsplads, kan du 
stadig få din lønseddel tjekket. Du skal bare sende den til os. 

Allerede godt i gang med de næste 100 år 

 

Borgmester Trine Græse var blandt de mange gæster ved GLFs jubilæum 

 



Et smugkig ind i 2019 åbenbarer blandt meget andet  

• At Gladsaxe Lærerforening den 10/1 er vært for en konference vedr. ”Ny start for folkesko-

len”. Vi sætter fokus på værdien af motiverede medarbejdere. Vi har inviteret TR, AMR og 
skolelederne til at høre en klog kvinde, der hedder Helle Hein, som siger noget væsentligt 
herom. Desuden indgår et dialogmøde mellem forvaltningen og vores tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter. 

• At skolestrukturdebatten drejer sit fokus fra Mørkhøj til Bagsværd, hvor politikerne skal tage 

stilling til områdets fremtid. Det er ingen hemmelighed, at Skovbrynet Skole bliver centrum 
herfor. 

• At du den 20. marts kl. 16.00 skal til foreningens generalforsamling i kantinen på Enghave-

gård Skole. Vi har i de senere år oplevet et stigende deltagerantal. Det er fantastisk vigtigt, 
da det giver legitimitet, motivation og styrke. Vi har – som noget nyt - valgt at invitere Byrå-
det, forvaltningen og skolelederne til at overvære formandens beretning. Den efterfølgende 
debat er kun for medlemmer.  

• At alle skoler og PPR i februar/marts skal afholde valg til tillidsrepræsentant. Om I genvæl-

ger jeres nuværende TR, eller om en ny skal bringes frem er jeres lokale afgørelse. Valget 
gælder for perioden 1/8-19 til 31/7-21.  

Pensionisterne var 

traditionen tro inviteret 

til julefrokost  på Frede-

riksdal. Erik Rosenlund 

(tidl. Buddinge Skole )

spillede for.  

Kollegerne  demonstre-

de med høreværn 


