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Kongres og valg til Hovedstyrelsen 

Konklusionen blev, at Anders Bondo og Dorte Lange stadig udgør formandsskabet i Dan-

marks Lærerforening. Udfordreren, Morten Refskov, var tæt på. Havde 17 delegerede 

stemt anderledes, var han blevet næstformand. Om Anders Bondo i så fald havde gjort 

alvor af sin trussel om at gå af, får vi aldrig at vide. 

Vi stemte på Morten Refskov, som vi også har besluttet at støtte til det hovedstyrelsesvalg, 

der kommer i slutningen af november. Mere herom efter efterårsferien. 

Vi stemte imod at forlænge bestyrelsernes/formændenes valgperioder fra 2 til 4 år. Det 

forslag faldt. 

Vi stemte også imod muligheden for at holde generalforsamling hvert andet år, men det 

blev vedtaget. Det er dog ikke en mulighed, som vi agter at gøre brug af. Vi mener be-

stemt, at vi har noget at tale med hinanden om mindst en gang om året.  

Næste gang er 17. marts kl. 16. Her vælger vi bl.a. formand, næstformand og bestyrelse. 

Gladsaxe Lærerforenings delegerede til DLF-kongressen den 1.- 3. oktober 2019 



Kommunalt budget 

De kommunale politikere er blevet enige om et budget for 2020. Desværre er der stadig en 

besparelse på 6 mio. kr. på børn og unge i Gladsaxe. Den endelige beslutning, om hvor 

besparelserne skal ramme, træffes af Børne- og Undervisningsudvalget på et møde ultimo 

november. 

Desværre peger pilen kraftigt på en betydelig reduktion af Læseskolen. Det overgår nær-

mest min fatteevne, at politikerne i Gladsaxe vil hive 2 mio. kr. ud af den kommunale læse-

indsats i en tid, hvor resten af landet taler om en øget indsats på området. Senest har un-

dervisningsministeren talt om, at de ordblinde elever skal findes allerede i børnehaveklas-

sen, så de hurtigere kan få den nødvendige hjælp. 

Der er ikke mindre brug for hjælp til elever med læsevanskeligheder. Der er heller ikke fun-

det en smartere måde, hvor færre ressourcer kan give samme eller bedre indsats. Det her 

er et vildskud, som risikerer at ramme nogle elever, der i forvejen har en vanskelig vej her i 

livet.  

På positivsiden bemærkes det, at der er afsat 4 mio. kr. til inklusion i undervisningen. Her 

vil co-teaching komme i spil som en af de gode veje til en bedre undervisning. 

Vi vil fra foreningens side gå konstruktivt ind i et samarbejde med Skoleafdelingen om at få 

det bedst mulige ud af de nye penge. 

Vi sælger kolonien på Drejø 

Formanden har fået mandat til at sælge kolonien på Drejø. Det skete på den ekstraordinære 

generalforsamling den 9. oktober. 

Forude venter en politisk proces, hvor kommunalpolitikerne meget gerne skulle nikke ja til, 

at vi laver denne nødvendige optimering af koloniområdet. 

Kort sagt er baggrunden, at der ikke kommer lejrskoler til Drejø. Desuden er det svært at 

drive kolonien under de vanskelige logistiske forhold, som en lille ø fem kvarters sejllads fra 

Svendborg byder os. 

 



Nyansat eller syg i efterårsferien 

Alle folkeskoler holder efterårsferie i uge 42. Hvis du ikke har været ansat i hele 2018, vil 

du blive trukket i løn, da du ikke har optjent ferie. Hvis du ikke har optjent feriepenge fra et 

tidligere job, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos A-kassen: www.laka.dk 

Hvis du bliver syg før eller i ferien, skal du melde dig syg. Sygemeld dig efter udmeldt prak-

sis på din skole; er denne praksis telefonisk, anbefaler vi, at du også sender en mail.  

Bliver du syg inden feriestart og vil forespørge erstatningsferie, anbefaler vi, at du rekvirerer 

en selvbetalt lægeerklæring. 

Sommerferien 2020 

Du sidder måske allerede nu i de mørke efterårsaftener og planlægger sommerferien 2020. 

Men hvordan er det nu med sommerferien og den der nye ferielov? 

Vi har aftalt følgende med Gladsaxe Kommune angående juli 2020: 

6.-9.-juli 2020 er ekstraordinære 0-dage, hvor du ikke skal møde op på din skole. De 29,6 

timers arbejde, som ligger her, disponerer den enkelte medarbejder over til faglig opkvalifi-

cering gennem skoleåret 2019/20. 

10.-31. juli 2020 er ferie (16 feriedage). 

Du kan se vores aftale her 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. 

 

God efterårsferie! 

https://laka.dk/
http://glf.dk/media/12445958/aftale-om-ferie-i-skoleaaret-2019-2020.pdf

