Beretning Gladsaxe kommunegruppe 2016-17
Ny borgmester
Karin Søjberg Holst takkede af som borgmester i sommer. Trine Græse er trådt ind, og står
nu som spidskandidat for Socialdemokraterne til efterårets kommunalvalg. Skiftet har endnu
ikke påvirket den lagte politiske linje, så vi afventer efterårets valg.
Budget 2018
Budgettet bærer præg af at det er valgår. Der sættes voldsomt mange penge af til forebyggende indsatser. Desværre kan vi ikke se, at det kommer vuggestuerne til gode. Det er ellers
her en del af grundarbejdet i en samlet forebyggende indsats skal foregå. En bebudet besparelse på skoleområdet er rullet tilbage. Dette område er i forvejen underfinansieret, så vi hilser med tilfredshed, at besparelsen er rullet tilbage.
Folkeskolen
BUPL har været rundt på skolerne (mangler 3). Vi har fortrinsvis diskuteret arbejdstilrettelæggelse skemalægninger og teammøder. Vi har generelt gjort gældende både på de enkelte skoler og i forvaltningen at vi finder det urimeligt, at pædagogerne behandles som den
elastik, der kan få børnenes timeplaner til at hænge sammen. Det er der ikke meget fremsynet pædagogik i. Lærerforeningen arbejder på at få indført et ”skole MED”. Det er på trods af
BUPL’s protester besluttet at prøve en model af. Vi har i den anledning bedt om at få præcist
angivet, hvad skole MED skal beskæftige sig med, og dermed også hvad BKF MED ikke skal
beskæftige sig med. Vi har også anført, at hvis man ønsker et skole MED, bør repræsentationen være ledere og medarbejdere, der aktivt arbejder på de enkelte skoler. Endelig igangsættelse af projektet er midlertidig udsat, da der endnu ikke foreligger angivelse af arbejdsområdet.
0-6 årsområdet
Der er en del sygefraværssager i kommunen. Vi ser i større og større grad, at personalet
mistrives. En del forklares af medlemmerne med, at ambitioner og ressourcer stadig ikke
hænger sammen. Vi er udfordret af, at arbejdstidsreglerne ikke overholdes ude på arbejdspladserne og skal minde om, at det er et delt ansvar mellem leder og medarbejdere. Forvaltningen er i overvejelser om, hvorvidt man kan gennemføre et forsøg med årsnorm i et enkelt
distrikt. En forudsætning må imidlertid være, at man er bekendt med og efterlever de eksisterende arbejdstidsregler.
PPR og ressourcepædagoger
Ressourcecentret har gennemgået en omstrukturering. Derved er pædagogerne pålagt en
række opgaver. Vi har forhandlet lønningerne, men der skal ses lidt mere på sammenhæng
mellem opgaver, uddannelse og udviklingsmuligheder i lønnen.
Kommunegruppe
Kommunegruppen har fulgt og understøttet arbejdet ude på arbejdspladserne gennem året.
I forbindelse med Trine Græses tiltræden, inviterede hun alle medarbejdere til morgenkaffe i
rådhushallen. Kommunegruppens medlemmer henlagde en del af deres møde til hallen, for

at kunne høre Trines tiltrædelsestale. Årets medlemsmøde, handlede om arbejdsmiljø og var
ualmindelig velbesøgt. De fremmødte medlemmer fik nogle gode debatter, og efterfølgende
har vi haft en del flere henvendelser om konkrete sager.
Kommunegruppe
Lenea Jakobsen, Pædagog og tillidsrepræsentant
Mie Sørensen, Pædagog
Luna Elmkjær, Pædagog
Iben Dohn, Pædagog og område tillidsrepræsentant
Susanne Jeppesen, Pædagog
Jon Olufsen, Pædagog og tillidsrepræsentant
Thomas Bauer Adelsten Jørgensen, Klubmedarbejder
Kevin Rosenkrantz, Pædagog og tillidsrepræsentant
Dorte Duelund Pedersen, Daglig pædagogisk leder
Annette Pugh, Pædagog og tillidsrepræsentant
Lise Lotte Riis Olsen, Pædagog og tillidsrepræsentant
Pia Petersen, Fællestillidsrepræsentant
Randi Tielbo, Bestyrelsens repræsentant
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