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Den ordinære generalforsamling 2019 
fredag 1. november kl. 15.30 – 19.00 

i Korsgadehallen på Nørrebro 
 
Den dagsorden til generalforsamlingen: 
 

1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 
2. Valg af referenter 
3. Vedtagelse af forretningsorden 
4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling 
5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne 
6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) 
7. Fastsættelse af kontingent  
8. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til 

valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode. 
9. Eventuelt 

 
Bemærkninger til de enkelte punkter: 
 
Punkt 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 
Bestyrelsen foreslår Palle Rom fra LC´s sekretariat og Malene Brandt Nielsen, Skolen ved 
Sundet. 
 

Punkt 2. Valg af referenter 
Bestyrelsen foreslår Nina Boertmann og Vinni Hertz fra KLF's sekretariat  
 

Punkt 3. Vedtagelse af forretningsorden 

Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden: 

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og hjælpedirigent. 
2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog udsætte 

og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden oprethol-

des. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørel-
se. 

4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, lige som dirigenten kan tilla-
de en kort svarreplik. 

5. En talers første indlæg under et punkt eller underpunkt i forhold til den endelige dagsor-
den og den godkendte opdeling af debatten om formandens beretning må ikke overstige 5 
minutter. Øvrige indlæg under samme punkt eller underpunkt må ikke overstige 3 minut-
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ter. Formanden og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra disse bestemmelser. Diri-
genten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede tale-
re. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden eller forslagsstilleren yderligere til-
deles ordet. 

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten afgør, i 
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Generalforsamlin-
gen kan dog ændre denne rækkefølge. 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægtens §§ 13. 
Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort 
møde. 
 
Punkt 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling 
Jens-Chr. Rasmussen, Unna Jønck, Eva Stemann, Dorthe Meyer, Sussie Johansen og Mette 
Oksbjerg er villige til at kandidere. 
 
Punkt 5. Formandens beretning herunder beretning for kolonierne 
Se side 4-25. 
 
Punkt 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) 
Hovedtallene i regnskabet fremgår af side 26. 
 
Punkt 7. Fastsættelse af kontingent 
Med virkning fra 1. januar 2019 foreslår bestyrelsen følgende procentvise kontingentsatser, 
som relaterer sig til trin løntrin 31.  

Almindelige medlemmer 1,88 % af lønnen på trin 31 − afrundet til 
nærmeste hele kronebeløb 

Særlige medlemmer 0,64 % af lønnen på trin 31 − afrundet til 
nærmeste hele kronebeløb 

Pensionister 0,36 % af lønnen på trin 31 − afrundet til 
nærmeste hele kronebeløb 

Heraf vil kontingentandelen til DLF for en fuldtidsbetalende vil fra 1. januar 2020 fortsat ud-
gøre 213 kr. pr. måned eller 2.556 kr. årligt. 
 
Punkt 8. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af 
revisorsuppleant for en 2-årig periode. 
Den nuværende revisor Niels Jensen, Skolen på Strandboulevarden genopstiller som revisor 
Den nuværende revisorsuppleant Helge Maarup, Pensionist opstiller som revisor. 
Som ny revisorsuppleant er Niels Wester-Andersen villig til at kandidere. 
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1. LØN OG ARBEJDSTID  
Ny lokal arbejdstidsaftale i BUF 
Lige før sommerferien blev der indgået en ny lokal arbejdstidsaftale med Børne- og Ung-
domsforvaltningen (BUF). Forinden havde der imidlertid været et meget langt forhandlings-
forløb hvor tre parter deltog: BUF, skolelederforeningen og KLF. 
På sidst års generalforsamling blev der vedtaget en række krav til indholdet i en ny aftale. 
På bestyrelsesmøder i det sene efterår blev kravene drøftet og konkretiseret. Forhandlinger-
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ne startede før julen 2018 med en kortlægning af, hvorledes situationen var på skolerne. 
Kortlægningen viste bl.a., at der var store problemer med personaleomsætningen, hvor det 
bl.a. viste sig: 
• at 52 % af lærerne er ansat indenfor de seneste fire år 
• at der i 2017 var en personaleomsætning på 14,8 %, og at denne er stigende 
• at 31 % af lærerne har under 4 års erfaring  
• at 64 % af lærerne i Københavns Kommune har under 6 års erfaring 
• at kun 17 % af lærerne har over 12 års erfaring i Københavns Kommune 
• at kun 3 % af lærerne er over 60 år. 
Forvaltningen var langt hen ad vejen enig med Københavns Lærerforening i, at personale-
omsætningen var og er stor. Spørgsmålet var mere, hvad man kunne gøre ved det? 

KLF’s pointe var, at den daværende aftale ikke sikrede arbejdsro om og en tilstrækkelig 
kvalitet i den københavnske folkeskole. Mange lærere stoppede, personaleomsætningen (er) 
var meget høj, og gennemsnitstiden i jobbet som lærer i København var historisk lav. 

Det kneb med kontinuiteten. Lærerne og børnehaveklasselederne fik igen og igen nye opga-
ver, der gik ud over sammenhængen og forhindrede, at man havde tilstrækkelig tid til at 
forberede og efterbehandle undervisningen. Fra skolerne blev det samstemmende fortalt, at 
tiden til forberedelse var endt med at blive en residual – den rest, der var tilbage, når alle de 
andre opgaver var løst. Det var de udfordringer, som skulle løses med en ny lokalaftale. 

I foreningen nægtede vi at anerkende, at det bare var et vilkår, som man måtte leve med. 
Bestyrelsen var derfor enig om, at der var behov for en revideret lokal arbejdstidsaftale, der 
gav en større grad af sikring af forberedelsestiden. 

Et løsningsforslag kunne have været, at der blev anslået et forventet tidsforbrug på alle op-
gaver. Det kunne have hjulpet lærerne med at kunne prioritere mellem de mange opgaver, 
og det var vores forventning i foreningen, at skolelederne derfor ville skulle forholde sig til 
mængden af opgaver og deres omfang. 

I løbet af forhandlingerne viste det sig, at der ikke kunne opnås enighed om, at der i opga-
veoversigten skulle fremgå ’det anslåede tidsmæssige omfang af alle opgaver’. Forvaltning 
og skoleledere mente, at det ville blive en al for detaljeret styring af lærernes arbejdstid. 
 
Efter et meget langt forhandlingsforløb lykkedes det at opnå et tilfredsstillende forhand-
lingsresultat med en sikring af forberedelsestiden ved at indføre en faktor på 0,5 time til for-
beredelse. En sådan sikring var også et stort ønske på skolerunden efter sommerferien i 
2018.  Tiden til forberedelse findes ved at gange de afsatte timer til undervisningsopgaven 
og understøttende undervisning med 0,5. For en lærer med 780 undervisningstimer vil det 
betyde 390 timers forberedelse. Den undervisningsopgave, som foregår på lejrskole og ude-
skole, indgår også i beregningsgrundlaget for forberedelse. 
 
Det er vigtigt at finde ud af, om en opgave hører hjemme i forberedelsestiden eller under de 
øvrige opgaver, som man som underviser også har ansvaret for. Der vil formodentlig på 
nogle skoler opstå en diskussion om, hvor snittet går i forhold til forberedelse og efterbe-
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handling i team. I foreningen har vi derfor oplistet nogle eksempler på nogle opgavetyper, 
der ikke er en del af forberedelsen fx: kontaktlæreropgaver/klasselæreropgaver, pædagogi-
ske notater, klasseudtalelser, møder med psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, ledel-
se, koordineringsopgaver, skemalægning, planlægning af støtte til elever, vikardækning, 
tværgående skoleopgaver, strategi for skolens udvikling, punkter fra udviklingsgruppen til 
diskussion, info fra ledelsen, trivselsundersøgelse, ordensregler, fælles skolearrangementer 
mv.. 
Med aftaleresultatet bevares flekstidsordningen med omkring 5 timers mulighed for indivi-
duel placering af forberedelsestiden. Desuden er der aftalt et evalueringsforløb, der har til 
formål at forfølge, at dét, der er aftalt, også i praksis kommer til at fungere. Evalueringen 
foregår såvel lokalt på den enkelte skole og centralt mellem de tre kommunale aftaleparter. 
 
I foreningen har vi i informationsvirksomheden omkring den nye aftale lagt vægt på, at det 
kan være nødvendigt at føre kontrol med, om der så også reelt bliver tid til forberedelse og 
efterbehandling. Der er derfor udviklet nogle brugervenlige regneark, der kan anvendes af 
den enkelte lærer. Regnearkene kan downloades fra hjemmesiden - DLF InSite. Sekretaria-
tet i KLF er i øvrigt meget indstillet på – både at komme ud på skolerne og yde bistand tele-
fonisk.  
 

2. KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI  
Københavns Kommunes budget 2019 og 2020 
København er presset på den økonomiske ramme til både service og anlæg.  
På serviceområdet presser det kommunen og børne- og ungdomsområdet, at København 
bliver større, og at flere familier vælger folkeskolen, at udgifterne til handicapområdet er 
stigende, og at der er en markant stigning på andelen af børn, der har brug for og visiteres til 
et mere vidtgående specialtilbud. På anlægsområdet er der – på grund af en stram Christi-
ansborgdikteret anlægsramme – ikke mulighed for at bruge kommunens penge på at bygge 
nye daginstitutioner og skoler i tilstrækkeligt omfang.  
De store syndere i forhold til det pres, der er på kommunens økonomi, er budgetloven, an-
lægsloftet og serviceloftet, som er besluttet af Christiansborg, og som gør, at København 
ikke kan bruge kommunekassen til investering i velfærd.   
For at få enderne økonomisk til at nå sammen har kommunen en lang årrække valgt at spare 
knapt 2 % i de enkelte forvaltningsområders budgetter. Det betyder, at der årligt skal spares 
omkring 160 mio. kr. på børne- og ungdomsområdets budget. Der er enighed mellem politi-
kere og de faglige organisationer om, at det ikke længere er muligt at fastholde en stærk 
kommunal service ved rammebesparelser, og at langt de fleste besparelser derfor i praksis 
må betyde, at politikerne beslutter opgavebortfald, eller at opgaver skal løses på et væsent-
ligt lavere niveau end i dag.  
På BUF’s område er der diskussioner om, hvordan det stigende antal børn med vidtgående 
problemer kan få et godt skoletilbud, uden af budgettet hænger i laser. Derudover er der et 
stort arbejde i gang med at afdække mulighederne for at ændre i skolestruktur – eksempelvis 
ved skolesammenlægninger eller skolesamarbejder som fireskolesamarbejdet på Amager, 
hvor der er tre 0.-6. klasseskoler og en 7.-9. klasseskole. Foreningen er både på specialom-
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rådet og på skolestrukturområdet repræsenteret i følgegruppe med muligheder her for at væ-
re tæt orienteret og komme med synspunkter – læs mere om forvaltningens skolestruktur-
overvejelser under pkt. 4 faglige forhold.   
Budgetaftalen for 2020 er netop indgået. Det er glædeligt og også helt nødvendigt, at aftalen 
sikrer, at Børne- og Ungdomsforvaltningen får penge til de mange elever der har brug for et 
specialiseret undervisningstilbud, og at der etableres nye specialskolepladser – i alt en udgift 
på 135 mio. kr. + ekstra 26,5 mio. kr. til en faglig handleplan der har til formål at reducere 
antallet af elever der visiteres til specialskoleområdet.  Derudover er andelen af familier der 
vælger folkeskolen i København stigende, og denne udgift er også med budgetforliget betalt 
af den store kommunale pengekasse. Borgmester Jesper Christensen kalder Budget 20 et 
’rugbrødsbudget’, med helt nødvendige prioriteringer, som vort område ikke kunne fungere 
uden og det er vi helt enige i.  

3. PÆDAGOGISKE FORHOLD 
Folkeskolereformen og kortere skoledage  
Vi er nu i gang med folkeskolereformens sjette år. Samtidig med at folkeskolereformen 
skulle implementeres, blev Lov 409 og specialreformen gennemført, hvilket har givet store 
problemer på mange skoler.   
Med folkeskolereformen fik de danske elever verdens største samlede timetal, 12.000 timer 
imod det OECD - gennemsnit på 8.000 timer, hvor Danmark hidtil har befundet sig. Forud-
sætningen for at dette kan lade sig gøre, uden at skatteborgerne mærker det, er Lov 409. Der 
er ikke ansat flere lærere og børnehaveklasseledere. Tværtimod er der 7.000 færre på lands-
plan. Reformen er stærkt underfinansieret og udmøntet ved at lærere og børnehaveklassele-
dere underviser flere lektioner, en stigning på 20 % svarende til en lønsumsværdi på ca. 5 
mia. kr. om året. Der er ikke den nødvendige tid til forberedelse, samarbejde og andre opga-
ver, faktisk 20 % mindre. En kæmpe effektivisering set fra Moderniseringsstyrelsens skri-
vebord, men for hverdagen på skolerne har det mærkbare negative konsekvenser for kvalite-
ten af vores arbejde og for arbejdsmiljøet. Der er alt for mange opgaver til for få lærere, og 
det hindrer, at skolereformen med de nuværende rammer kan blive en succes. Der er i høj 
grad tale om kvantitet fremfor kvalitet. 
 Foreningen er enig med et stigende antal kritikere, der ikke oplever, at reformen har bidra-
get til en positiv udvikling af folkeskolen. I KLF mener vi, at der må handles og argumente-
res ud fra forskning, viden og praksis.  
 
I foråret vedtog folketinget justeringer af folkeskoleloven. Skoledagens længde er en væ-
sentlig del af denne justering og fagtimer har i et vist omfang afløst understøttende under-
visning. Før kunne skoler søge om at afkorte skoledagen for alle klasser (§16b). Det benyt-
tede man sig af på mange skoler i København.  
Fra skoleåret 19/20 er det kun på nogle klassetrin, der kan søges om at forkorte skoledagen. 
Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse bliver skoleugen 2 ¼ time forkortet, og fra 4.-9. 
klasse kan skoler vælge at gøre skoleugen 2 timer kortere ved at reducere i den understøt-
tende undervisning og konvertere timerne til 2-lærerordning. Yderligere brug af §16b be-
grænses til kun at kunne bruges i indskolingen og på specialskolerne. Skolerne skal redegø-
re for konvertering af understøttende undervisning i kvalitetsrapporter, og kommunalbesty-
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relserne skal godkende konverteringerne. På nogle klassetrin har ændringerne i folkeskole-
loven paradoksalt nok medført en længere skoledag i dette skoleår end i sidste skoleår. I 
praksis betyder det på mellemtrinene, at det er svært at konvertere understøttende undervis-
ning, både fordi der ikke er så meget understøttende undervisning, men også fordi der er 
mange undervisningslektioner på de trin. 
Af yderligere justeringer skal der være 90 ekstra fagtimer i sprog i 5. kl., billedkunst i 6. kl., 
historie i 9. kl. Timerne tages fra den understøttende undervisning. Der kommer vejledende 
timetal for madkundskab og håndværk og design, samt hvilke klassetrin, der skal undervises 
i. Der flyttes idrætstimer fra mellemtrin til udskoling. Fristen, for at 95 % undervisningen i 
folkeskolen bliver varetaget af lærere, som har undervisningskompetence i de fag de under-
viser i, skydes til 2025 i stedet for 2020.   
I KLF hilser vi de kortere skoledage velkommen. Med ændringerne i dette skoleår er der 
sket en forkortelse for alle i indskolingen. Det er godt, men foreningen ser gerne en yderli-
gere forkortelse af skoledagen, skoledagen for de øvrige elever er for lang. Det er problema-
tisk at §16b ikke kan anvendes mere. 
 
Pædagoger i skolen 
Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der lagt op til, 
at den understøttende undervisning skal varetages 50 % af lærere og 50 % af pædagoger. 
Det har København fulgt i budgetudmeldingen til skolerne. Kvaliteten i samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger varierer fra skole til skole, idet det har vist sig vanskeligt at finde kon-
kret tid og tidspunkter på dagen til samarbejde.  
BUPL har i 2017 foretaget en undersøgelse blandt skolepædagoger, i hvilken 42 % svarer, 
at de ofte står alene med den faglige undervisning i fx dansk eller matematik. Der findes 
ikke en tilsvarende undersøgelse fra København. Vi er bekendt med og har taget det op med 
forvaltning, at der på flere skoler er pædagoger, som underviser i samme fag og klasser hele 
året vel og mærke på pædagogoverenskomsten og ikke på læreroverenskomsten. Dette er 
ikke lovligt ifølge folkeskoleloven og i strid med overenskomsten. Forvaltningen har lovet 
at rette op på disse forhold, og det håber vi, er sket på alle skoler. 
 
Nationale test 
I længere tid har debatten om nationale test raset. Københavns Lærerforening har ikke for-
sømt at tage del i denne debat. Foreningens synspunkt har været en anbefaling af at afskaffe 
de nationale test. Argumentationen for foreningens anbefaling er blandt andet, at en forsk-
ningsrapport udarbejdet af Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner viser, at testene måler for-
kert og dermed ikke giver mening som evalueringsredskab. Desuden mener foreningen ikke, 
at de nationale test opfylder sit formål om at styrke evalueringskulturen på skolerne, men i 
alt for høj grad er blevet et redskab til styring af skolen, der sender data opad i systemet, og 
dermed ikke styrker lærerens arbejde eller den enkelte elev men tværtimod presser og un-
derbygger en usund præstationskultur, som ikke hører hjemme i folkeskolen. 
Foreningen har lokalt søgt at påvirke Borgerrepræsentationens politikere, blandt andet send-
te pædagogisk udvalg et åbent brev til politikerne, og i maj besluttede Borgerrepræsentatio-
nen at søge Undervisningsministeriet om fritagelse for nationale test samt undlade at benytte 
nationale test som parameter i forvaltningens vurdering af skolerne. 
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I arbejdet med at udbrede budskabet om at droppe de nationale test var foreningens delega-
tion til Folkemødet på Bornholm aktive med at dele postkort ud, lave quiz og komme i dia-
log med folkemødets gæster.  
I skrivende stund ser blandt andet Københavns Lærerforenings arbejde med at afskaffe de 
nationale test ud til at have en vis succes. Således har Undervisningsministeren meldt ud, at 
nationale test skal afskaffes og erstattes med et nyt og bedre system, som ministeren giver 
udtryk for skal indføres allerede fra skoleåret 2020-2021. Den endelige udformning udestår 
imidlertid. Københavns Lærerforening mener, at brugen af nationale test bør sættes i bero 
med det samme. 
 
Projekter i BUF 
I Københavns Kommune er der politisk igangsat en række sammenhængende projekter, der 
tilhører den samme tænkning om målstyret undervisning. Skoleledelsesuddannelsen ”Ledel-
se for øget læring – Viden, valg og handling”, Læring der ses, brugerportalsinitiativet 
(Meebook og AULA) og datadrevet organisation (DDO) skal ses som sammenhængende og 
integrerede projekter med fokus på målstyring og data. I Københavns Lærerforening er vi 
opmærksomme på og kritiske overfor den markedsgørelse af skolen, som finder sted – den 
betyder i praksis, at kvaliteterne i folkeskolelovens brede formål viger for det, der kan måles 
og vejes.  

 

Skolelederuddannelsen 
I 2018 lancerede KK en skolelederuddannelse ”Ledelse for øget læring – Viden, valg og 
handling” med støtte fra A.P. Møllers fond. Således har Mærsk støttet projektet med 12 mil-
lioner ud af en samlet investering på 21 millioner. 
Ambitionen er at løfte skoleledernes kompetencer sådan, at det som formuleret i projektbe-
skrivelsen gør, “at alle elever bliver så dygtige, de kan – uanset baggrund og udgangspunkt” 
og dermed hæve elevernes resultater. 
Uddannelsen er i igangsat december 2018 og afsluttes maj/juni 2020. Uddannelsen sker i 
samarbejde med den norske handelshøjskole BI, der også har forestået uddannelse af skole-
ledere i Oslo. Der er 26 skoleledelser i BUF i gang med uddannelsen, og de har frivilligt 
meldt sig som deltagere i uddannelsen. 
Uddannelsen har fokus på at skulle “styrke den faglige ledelse, arbejdet med kvalitative og 
kvantitative data og det fælles fokus på resultater”. Som metode tager uddannelsen i meto-
der som “Selvanalyse” og “OTL” ”Open To Learning”. 
I bestyrelsen har vi haft opmærksomhed på uddannelsen gennem hele det seneste år. Det har 
vi af flere årsager. 
Vi må konstatere at vi har en række bekymringspunkter vedrørende skolelederuddannelsen. 
• Skolelederuddannelsen tager ikke afsæt i en dansk pædagogisk og skolefaglig tradition, 

men derimod i den norske Handelshøjskole BI´s model for markedsgørelse af skolen. 
Dette bekymrer, fordi BI som uddannelsesinstitution har fokus på at skabe økonomisk 
overskud og vækst og ikke fokus på at fremme elevernes alsidige udvikling og deres lyst 
til deltagelse i et samfund præget af åndsfrihed og demokrati. 
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• I Oslo, hvor BI har stået for uddannelsen af skolelederne, har der gennem en meget lang 
periode været stor turbulens og uro i skolevæsnet. Kritikken har blandt andet lydt fra læ-
rer i Oslo Simon Malkenes i sin bog ´Det store Skoleeksperimentet´. Ligeledes har der 
fra forældre lydt kritik omkring en overdreven brug af målstyring og test i mange af Os-
los skoler. 

• Der er i projektbeskrivelsen et bekymrende lille fokus på inddragelse af personalet, og 
uddannelsen har i meget lille grad fokus på god personaleledelse, men meget fokus på 
brug af forskellige typer af data. 

 
Det skal understreges, at Københavns Lærerforening bifalder at Københavns Kommune in-
vesterer i at dygtiggøre skolelederne med efteruddannelse, men formen er bestemt til debat.  
Det er på bestyrelsens vegne pædagogisk udvalg, der via en følgegruppe har taget skolele-
deruddannelsen op gennem det seneste år. Således har vi blandt andet: 
• Afholdt møder med de ansvarlige folk i forvaltningen - senest i september 2019. 
• Pædagogisk udvalg har været på Studietur i Oslo i selskab med KLF’s web redaktør og 

Erik Schmidt, der er redaktør Odense Lærerforenings kredsblad. På turen til Oslo besøg-
te vi de ansvarlige for skolelederuddannelsen på Handelshøjskolen BI, skoler, politikere 
fra Oslo og Stortinget, repræsentanter fra lærerforeninger og gruppen ´forældreoprøret´. 
Turen gav foreningen vigtig viden til at forholde sig kritisk til uddannelsen. Der er siden 
besøget bragt flere kritiske artikler og en levende debat om skolelederuddannelse på 
klfnet.dk. 

• På årets folkemøde havde foreningen fokus på at skabe debat om god skoleledelse, hvil-
ket blandt har ført til en heftig debat om skolelederuddannelse på foreningens hjemme-
side. 

I skrivende stund udspiller der sig en debat omkring, hvorvidt et A.P. Møller støttet projekt 
styres af en bestemt retning. Et væsentligt spørgsmål her er, om det er fonde eller de køben-
havnske politikere, der bestemmer skoleudviklingen i København? 

Læringsmål, Meebook og Aula 
I Københavns Kommune har politikere og forvaltning bestemt, at det er op til den enkelte 
skoleleder at beslutte, i hvilket omfang man skal bruge MeeBook og arbejde læringsmålsty-
ret. Omfanget skal besluttes på baggrund af en lokal dialog på skolerne, hvor personalet 
inddrages. Efter de meldinger, som KLF har hørt, er medinddragelsen desværre ikke praksis 
alle steder. Det er et lovgivningsmæssigt krav, at en kommune har en læringsplatform, men 
ikke hvordan, hvor meget eller til hvad den bruges. Årsplaner og snart ugeplaner og UPV 
skal qua Aula laves i MeeBook.  
Loven foreskriver, at en elevplan skal være tilgængelig elektronisk. Derfor giver det god 
mening, at den også er tilgængelig i MeeBook, men til gengæld er form og fokus fortsat til 
debat. København har siden 2014 holdt fast i læringsmålstyring som princip. Med Under-
visningsministeriets anbefalinger fra juni 2018 var der håb om, at man i Københavns Kom-
mune ville omgøre nogle af de beslutninger/formuleringer fra 2014, så der blev løsnet op for 
styringen. Desværre endte debatten i Børne- og Ungdomsudvalget med en parkering af pro-
blematikken frem for en entydig konklusion og beslutning. Det er altså op til den enkelte 
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skole at løsne op og bære diskussionen videre, hvilket kan give et rodet billede af, hvad 
kommunen vil. 

 
Konference om skole-/hjemsamarbejde   
I januar 2019 afholdt Københavns Lærerforening i samarbejde med Skole & Forældre en 
konference – ”Skole-/hjemsamarbejdet i lyset af de digitale platforme – begrænsninger og 
muligheder for at få alle med”. Kort fortalt handlede aftenen om at oplyse og inspirere til at 
styrke samarbejdet mellem skole og hjem gennem særligt de digitale platforme, men der var 
også sat tid af i programmet til at sætte fokus på den menneskelige, eller ‘analoge’, skole-
/hjemrelation. På konferencen deltog forældre, politikere og undervisere. På konferencen 
udtalte Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen, at man i København har meget 
frie rammer ift. brugen af MeeBook og mængden af læringsmålstyring i Københavns 
Kommune. Det er på den enkelte skole, man skal drøfte og beslutte, hvor meget og hvordan 
MeeBook skal benyttes på den pågældende skole. I forlængelse af dette har den administre-
rende direktør, Tobias Stax, udtalt, at forvaltningen på intet tidspunkt har dikteret, i hvilken 
grad man på skolerne skal arbejde med læringsportalen, MeeBook. På nogle skoler oplever 
foreningen derfor høje krav til anvendelsen af læringsportalen, på andre skoler er der mere 
moderate krav. Lidt mere tydelighed i forvaltningens ledelsesstreng kunne derfor godt efter-
lyses. 
Læs mere om konferencen og om betydningen af den ’analoge’ kommunikation: 
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/skole-hjem-konference-med-digitalt-input-fik-
analogt-output/ 
 
Aula 
Aula skal efter planen have være det nye ´intra´. Opstart skulle have været med starten af 
skoleåret 19/20. Dog er Aula – undtagen på få pilotskoler – udsat til efter efterårsferien. 
Andre kommuner har dog allerede meldt ud, at de først begynder arbejdet med Aula efter 
nytår. På de københavnske skoler er der gennemført kurser i det nye system. Tiden vil vise, 
hvornår Aula er fuldt funktionsdygtigt og implementeret i København.  Det er foreningens 
opfattelse, at man skal vente med at igangsætte Aula til det er fuldt funktionsdygtigt. DLF 
har i den forbindelse rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening/KL med anbefa-
ling af, at KL opfordrer kommunerne til, at Aula først indfases i forbindelse med at plan-
lægningen af næste skoleår.  
 
Læring der ses 2 
Læring der ses 2 er endnu et projekt med læringsmålsstyring som omdrejningspunkt Kø-
benhavns Kommune har sat i søen med støtte fra A.P. Møller Fonden. Denne gang er udsko-
lingerne i fokus, og der er på hver skole blevet uddannet 2 nye vejvisere. Fokus for projektet 
er, hvordan professionelle kan udvikle egen og kollegaers praksis gennem observation, 
feedback og fælles refleksion over elevers læring og progression.  
Det er igen en ny opgave, der fylder, og vi har behov for en debat om, hvordan det virker. 
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Chancelighed 
Den københavnske folkeskole er desværre fortsat kendetegnet ved, at de fagligt svageste 20 
% klarer sig langt dårligere end deres klassekammerater. Politikerne i Børne- og Ungdoms-
udvalget har med vedtagelsen af strategipapiret: ´Vores børn – fælles ansvar´ forpligtet sig 
på, at der skal være lige muligheder for alle. Skal denne strategi lykkes, er det ikke nok, at 
der er tidlig indsats, før de starter i skolen. Vi har en fælles opgave med politikere og for-
valtning med at sikre, at børn fra fagligt svage familier også får en skolegang med tilstræk-
kelig støtte. Det kræver, at der politisk tænkes i en tilstrækkelig normering til skolerne, og at 
skolen bruger pengene, som de er tildelt.     
 
Inklusion og specialundervisning 
Vellykket inklusion kræver tolærerordninger, lærere med viden og uddannelse i specialpæ-
dagogik samt stærk organisering.  
Hvis inklusionen i de almindelige folkeskoleklasser skal lykkes, må den ikke begrundes i 
økonomi. Det vil blive meget dyrere på den lange bane – både økonomisk og menneskeligt.  
Vi må desværre konstatere, at i København opleves det som om, at økonomien spiller en 
stadig større rolle.  

Èt af formålene med specialreformen var, at stigningen af elever på specialskolerne ikke 
skulle overstige den demografiske udvikling. I år ser vi, at der i perioden fra 2017-19 er vi-
siteret 462 flere børn til specialundervisning, end der er budgetteret med. På folkeskolerne 
er lærerne presset i hverdagen, fordi flere elever med specialundervisningsbehov placeres i 
almenklasser, uden at ressourcerne er fulgt med det enkelte barn ud i klassen. Ydermere er 
lærerne, der varetager undervisningen af disse elever, ofte ikke klædt på til opgaven, da de 
ikke har den nødvendige specialpædagogiske viden. Ingen af delene kommer elever med 
særlige behov eller klassen til gode. 
Denne konstatering samtidig med at vi ved, at intentionen er, at der på sigt skal flere børn i 
BUFflex og Skoleflex.  
Den nuværende BUFflex ordning fungerer ikke særligt godt. Når bevillingen til BUFflex 
ikke altid er til stede ved skoleårets start, så er det ofte vanskeligt at få ansat lærere. Det er 
foreningens opfattelse, at hvis forvaltningen vil have BUFflex, skal ressourcerne følge ele-
verne helt ud i klasseværelset. Det skal være kompetente lærere, der varetager undervisnin-
gen, gerne som co-teaching, hvor lærere med specialundervisningskompetence og lærere i 
klasserne underviser sammen. KLF har foreslået et centralt eller områdevist BUFflex korps, 
bestående af lærere med specialpædagogisk viden som tilknyttes skolerne efter behov. 
Stærke specialskoler med kompetencecentre kan være med til at styrke inkluderende indsat-
ser på almenområdet gennem co-teaching og ved at klæde lærerne i almenskolen på. Men 
det er vigtigt for os at pointere, at der er brug for specialskoler, da de er helt nødvendige for 
sikring af et godt undervisningstilbud til de elever, der har brug for det. 
Politikerne skal i budget 2020 vedtage en indsatsplan for inkluderende fælleskaber i perio-
den 2020-2030. KLF har været med i en følgegruppe, og har der fremført vores synspunkter 
på, hvad der skal til, for at inklusionen virker.  Foreningen har holdt møder og har sendt et 
åbent brev til borgmesteren og øvrige politikere i Børne- og Ungdomsudvalget om, hvad vi 
mener, der skal til, for at de inkluderende fællesskaber bliver en succes. Arbejdet med ind-
satserne skal i gang her i efteråret.  
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Specialskoler og specialklasserækker 
Der er langt flere elever end forventet, der er visiteret til et vidtgående specialundervisnings-
tilbud, og det har medført både flere elever på specialskoler og flere elever i specialklasse-
rækker på almenskolerne.  
Der er behov for eksperter, der målrettet arbejder med at give elever med vidtgående behov 
en god og solid ballast til at klare sig i skolen og videre i livet.  
Der er brug for, at det fortsat er undervisningen, som er i fokus, og at der samtidig arbejdes 
intensivt med at styrke elevernes sociale kompetencer.  
Specialskolerne har de sidste år været ramt af besparelser fx rammebesparelsen i budget 
2018, og den ekstraordinære besparelse august 2019. Det har selvsagt været med til at pres-
se lærernes arbejdsmiljø og kvaliteten af specialundervisningstilbuddene. Ligeledes ser vi, 
at lærerstillinger forsvinder til fordel for andre faggrupper eller tilfælde, hvor eleven sendes 
videre til private tilbud uden læreroverenskomst, der derfor ofte er billigere for kommunen. 
Det er ikke en udvikling, der fremmer barnets tarv. 

Udgifterne til specialområdet er vokset år efter år.  Der er ikke budgetteret med 33 % af de 
nuværende specialklasseelever i BUF’s budget. Det svarer til, at der hvert år skal tilføres 
yderligere 135 mio. kr., eller at der vil skulle ske i besparelser i et tilsvarende omfang på 
Børne- og Ungdomsforvaltningens område. 

Foreningen var dybt bekymret for kvaliteten i den københavnske folkeskole ved udsigten til 
nye massive besparelser på specialskoleområdet. Derfor sendte vi sammen med tillidsrepræ-
sentanterne en appel til alle borgmestre i København med opfordring til, at de med budgettet 
for 2020 tager et fælles økonomisk ansvar for de stigende udgifter på specialområdet i Kø-
benhavns Kommune. Henvendelsen var med overskriften: Byens børn er et fælles ansvar- 
også økonomisk. Heldigvis var bl.a. denne appel med til at bane vejen for et meget tilfreds-
stillende resultat ved budgetforliget, hvor der blev tilført ekstra 135 mio. kr. til specialområ-
det.  

Alle i mål 
Dengang man formulerede folkeskolens Fælles Mål blev en ganske stor gruppe elever 
glemt. Nemlig de elever som ikke rammer inden for Fælles Mål. Disse elever har også brug 
for en udviklende og god skole. En skole hvor de både kan trives og udvikle sig fagligt og 
socialt. Fire københavnske folkeskoler, som varetager undervisning indenfor den vidtgående 
specialundervisning, har formuleret et redskab, som så er udgangspunkt for et fælles sprog 
omkring denne elevgruppe. Et fælles sprog for de mange faggrupper der samarbejder med 
lærere om elevens faglige og sociale udvikling og trivsel.    

Alle I Mål er i løbet af de seneste 3 år blevet implementeret på alle de fire skoler: Fens-
markskolen, Heerupskolen, Strandparkskolen og Øresundsskolen. Det har taget 3 år at ud-
vikle og formulere Alle I Mål, og i processen har der været tilknyttet faglig bistand fra Kø-
benhavns Professionshøjskole og Fagligt Center. Alle I Mål er således et redskab, der er 
vokset op nedefra - ud af en specialpædagogisk virkelighed. Mange skoler − over hele lan-
det − som har tilsvarende elevgrupper med faglige og sociale problemer, er meget interesse-
ret i Alle I Mål, ligeledes følger LEV og Danske Handicaporganisationer Alle I Mål tæt. Det 
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samme gør foreningen, og vi glæder os over, at der også for denne gruppe elever, der nemt 
kan blive glemt, er faglige og sociale ambitioner, og at udviklingen denne gang sker nede-
fra.   

Dansk som 2. sprog (DSA), Ny i København og tosprogede elever  
Nørre Fælled Skole er Sprogkompetencecenter herunder kompetencecenter i dansk som an-
detsprog, og de tilbyder forskellig support, der er skræddersyet i forhold til skolernes behov. 
Dansk som andetsprog er ikke længere et linjefag på læreruddannelsen, og vi begynder at se 
konsekvenserne på skolerne, hvor der mangler lærere med kompetencer på området. Det er 
vigtigt, at Københavns Kommune efteruddanner lærere til at undervise i dansk som andet-
sprog og til at inddrage dansk som andetsprog i den faglige undervisning.  
 
Modellen for modtagelse af nyankomne elever Ny i København, har skabt stor frustration 
blandt lærerne på skolerne, som har oplevet at stå alene med en ny og stor opgave, hvor de 
har manglet ressourcer og den nødvendige faglige viden om sprogtilegnelse og dansk som 
andetsprog. Kommunen tilbyder et kursus af et par dages varighed, hvor lærerne modtager 
informationer i forbindelse med at modtage den nyankomne elev i skolen, men det er langt-
fra tilstrækkeligt når den fælles ambition er, at eleven hurtigst muligt kommer til at fungere 
fagligt.  
Der har været store problemer med afdækningen og visitationen, hvor der opleves stor for-
skellighed i de fem distrikter i byen i forhold til hvilke elever, som visiteres til hvilke tilbud. 
Det har ikke altid været foretaget en tilstrækkelig afdækning af eleven, før denne placeres i 
et skoletilbud, og det er problematisk.  
Der er ikke givet konkrete anvisninger til, hvordan midlerne til elever, som direkte integre-
res, skal anvendes, og der er således stor forskel på, hvilket tilbud den enkelte elev modtager 
og om midlerne anvendes til formålet. Det er foreningens holdning, at de ressourcer, der 
bevilges til Ny i København eleverne, skal anvendes til formålet og ikke ende med at dække 
andre huller i skolernes budgetter. 
 
Rammen for området er uændret, og det betyder, at antallet af modtagehold og modtage-
klasser løbende skal tilpasses, og grundet det store antal elever, som er visiteret til direkte 
integration på skolerne, er en del flere modtageklasser i kommunen end forventet blevet 
nedlagt.  
 
Der er fortsat et alt for stort præstationsgab mellem de etsprogede og de flersprogede i 
kommunen, og det er foreningens opfattelse, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad opfylder 
de lovmæssige krav, om retten til at modtage undervisningen i dansk som andetsprog. 
 

4. FAGLIGE FORHOLD 
Overenskomstforhold på de private dagbehandlingsskoler 
KLF har en årrække forsøgt at komme i forhandlinger og indgå overenskomst på det private 
skoletilbud Sputnik, som København kommune i stor stil køber pladser hos. I 2017 blev 
opgaven via DLF lagt i hænderne på Lærernes Centralorganisation (LC). Efter et forløb 
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uden fremdrift blev det besluttet at indlede stillingsblokade mod Sputnik – det betyder, at 
medlemmer af DLF ikke må tage ansættelse på en af Sputniks mange afdelinger.  
Vores mål er at få en overenskomst, der kan give de af vores medlemmer, der allerede er 
ansat på Sputnik skolerne, fair løn og arbejdsvilkår og samtidig sikre kommende nyansatte 
lærere samme fair forhold. Det er også vigtigt at sikre eleverne, at de får et forsvarligt sam-
let undervisningstilbud, der kan hjælpe dem videre i livet. 

KLF’s bestyrelse, tillidsrepræsentanter og enkelte medlemmer var, efter at der var indledt 
stillingsblokade, en længere periode over efterår og vinter tilstede foran tre Sputnikafdelin-
ger. Formålet var at markere, at det ikke er acceptabelt, at en række undervisere er ansat 
uden aftalte løn og ansættelsesvilkår, og at vi forventer, at København, som ansvarlig kom-
mune, stopper med at købe pladser hos udbydere, der ikke er overenskomstdækkede. Vores 
tilstedeværelse blev også brugt til at tale med ansatte og forældre på skolerne og forklare, 
hvorfor der var indledt blokade mod skolen.  
På grund af stillingsblokade blev LC af Sputnik indklaget for Arbejdsretten. Her blev det 
fastslået, at det er et undervisningstilbud dækket af folkeskoleloven, og at LC derfor har ret 
til at overenskomstdække undervisningen på de private behandlingsskoler, og at der derfor 
også ret til blokade for at forfølge dette.  
Der er igangsat et forhandlingsforløb mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (DEA) og LC 
om at indgå overenskomst for de private dagbehandlingsskoler Sputnik, Behandlingsskoler-
ne, Basen, VikaSku, Skolen ved Sorte Hest og Isbryderen. Den aktuelle status for forhand-
lingerne vil være en del af generalforsamlingens mundtlige beretning.   
 
BUF’s MED-aftale  
MED-aftalen for Børne- og Ungdomsforvaltningen/BUF, som de fleste af KLF’s medlem-
mer er dækket af, sætter solide rammer for de ansattes inddragelse i vilkår for arbejdet. Vi 
kan se, at det mange steder går fremad, og at der disse steder er såvel en ’forbilledlig samar-
bejdskultur’ og en ’professionel uenighedskultur’. Der er desværre stadig steder, hvor sam-
arbejdet ikke fungerer, hvor der fx ikke er medinddragelse i budgetprocessen eller i form af 
baglandsmøder. Her er der mulighed for at hente hjælp og støtte fra forvaltningens MED 
undervisere.  Foreningen kommer selvfølgelig også gerne ud og støtter i forhold til at for-
bedre det lokale samarbejde.  
Væsentlige hjørnesten i vores MED-aftale er, dels at vi/forvaltningen har vores egen MED 
uddannelse, og dels at vi hvert halve år holder møder for samtlige LokalMED repræsenteret 
ved formand, næstformand og arbejdsmiljørepræsentant. Det er med til at styrke og sætte 
retning på samarbejdet. 
En væsentlig del af MED-arbejdet er indsigt i og indflydelse på skolens budget, og her kan 
vi på trods af mange års arbejde med at styrke denne del af MED-arbejdet, se, at dette langt-
fra fungerer.   
 
Arbejdsmiljø, trivselsundersøgelsen og arbejdsmiljøredegørelsen 
Arbejdsmiljøet på de københavnske skoler er under voldsomt pres. Indeklima, tidspres, 
stress, vold og trusler samt en generel mangel på sammenhæng mellem opgaver og tid gør, 
at mange kollegaer bliver syge af deres arbejde. Det er helt uacceptable forhold, som KLF 
forsat vil arbejde målrettet for at ændre. 
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Københavns Lærerforening arbejder for at sikre alle vores medlemmer et sundt arbejdsmil-
jø. Vi skal som ansatte i København kunne holde til et helt arbejdsliv. 
 
De fleste påbud i 2018 fra Arbejdstilsynet/AT på skoleområdet blev tildelt på psykisk ar-
bejdsmiljø. Langt den største del af påbud fra AT blev givet på baggrund af ´stress og ud-
brændthed og depression´ (60 %) I 2018 er der givet 48 påbud og 37 smileys. 
I 2016 og 17 var der fra Arbejdstilsynet en særlig indsats med psykisk arbejdsmiljø (og er-
gonomi) som fokus. Dette resulterede i et særligt højt antal påbud. Tallene kan derfor ikke 
sammenlignes fra år til år.  
 
Til sikring af et godt arbejdsmiljø hører også, at den enkelte kan føle sig tryg i ansættelsen, 
og at der værnes om ytringsfriheden. Desværre oplever vi i foreningen, at der er mange ind-
kaldelser til tjenstlige samtaler, der kan opleves som unødige, og hvor problemerne i stedet 
kunne være klaret ved en fornuftig dialog mellem leder og medarbejder.  
Tidligere hørte afskedigelser af anden årsag end sygdom til sjældenhederne, men sådan op-
leves det desværre ikke mere.  
Det bør være en dyd at sørge for rummelighed og fastholdelse af medarbejderne. 
 
Tidlig indsats  
Tidlig indsats (TI) er en succes i forhold til kommunens indsats for at fastholde medarbejde-
re i ansættelse. Af de 24 % der er sygemeldt ved starten af et forløb er kun 7 % sygemeldt 
ved slutningen af TI forløbet.  
Det samlede antal TI forløb i 2018 er faldet på baggrund af en administrativ beslutning om 
en kvote på 54 forløb om måneden. Efterspørgslen oversteg kapaciteten med lange venteli-
ster til følge. De psykosociale forløb tegner sig i perioden (2016-2018) for hovedparten af 
forløbene. Stress, udbrændthed og depression er årsag til mere end halvdelen af henvendel-
serne i kategorien ´psykosociale problemer´, som bl.a. også omfatter misbrug, psykiske li-
delser o.a. 
 
Trivselsundersøgelsen 2019 
Trivselsundersøgelsen (TU 19) viser generelt set en positiv udvikling for foreningens med-
lemmer i forhold til resultaterne i TU 17 – her er det dog vigtigt at bemærke, at lærergrup-
pen i forhold til trivselsparametrene ligger langt under kommunens øvrige ansatte.  
Desværre kan vi samtidig se en markant stigning i antallet af lærere og børnehaveklassele-
dere – især i indskolingen og i specialklasser, der udsættes for vold, og det på trods af at 
arbejdet med at forebygge vold og trusler har været særligt indsatsområde for børne- og 
ungdomsområdet i København. I alt 25 % af lærergruppen har været udsat for vold indenfor 
de seneste 12 måneder, og det er især lærere og børnehaveklasseledere i indskolingen, nyan-
satte/nyuddannede, der oplever voldstilfælde – tallet for TU 17 var 14 %.  
I forvaltningens HovedMED arbejdes der med indsatser, der kan styrke de ansattes ar-
bejdsmiljø. Det er samtidig helt afgørende, at der lokalt også tages initiativer, der tager fat i 
de problemerne, der afdækkes og samtidig fastholde de gode takter, der er i det, der ar-
bejdsmiljømæssigt fungerer. Grundlæggende må man som ansat have en forventning om, at 
arbejdsgiveren lever op til sin forpligtelse til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 
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Arbejdsmiljøområdet har en årrække været et vigtigt fagpolitisk indsatsområde for Københavns Læ-
rerforening. Arbejdsmiljøet har også været vigtigt i vores forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale i 
forsøget på at skabe balance mellem tid og opgaver. 
Foreningen prioriterer samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanter/AMR højt, og vi afholder ud over 
to eftermiddagsmøder igen i år et internatkursus for foreningens AMR’ere 
MED-aftalens vægt på TRIO samarbejdet, giver arbejdsmiljøarbejdet og AMR en central placering, 
og vi kan se, at et tæt samarbejde mellem TR og AMR er gavnligt for arbejdsmiljøområde. 
 
Skolestruktur 
I et forsøg på at løse kommunens problemer med økonomi og kapacitet til de mange nye 
børn og unge, er der i BUF en række overvejelser om skolesammenlægninger og skolesam-
arbejder. Det er foreningens melding i skolestrukturdebatten, at det ikke er muligt at spare 
mere på lærerressourcer på folkeskolerne, og at vi allerede nu har store klasser og skoler. 
Derudover er det erfaringen fra tidligere skolesammenlægninger og skolesamarbejder, at 
forandringer tager tid og kræver ressourcer, samt at forandringer i overgangsperiode vil have 
stor betydning for faglighed og trivsel, og at udsatte elever har svært ved skoleskift eller et 
meget stort skolemiljø  
Det er usikkert, om der politisk vil være opbakning til en stor skolestrukturreform, som i 
givet fald tidligst vil kunne ske med virkning fra skoleåret 2021/2022. 
 
Byggesager 
Skolebyggeri i København har fortsat foreningens store bevågenhed – da byggesager des-
værre kun sjældent afvikles som forventet, og da København de næste mange år fortsat skal 
ud- og nybygge på grund af omkring 1000 nye elever om året.  
Igen i år har et byggeforløb, denne gang for de ansatte på Randersgades Skole, givet store 
problemer for ansatte, børn og forældre. På foreningens hjemmeside kan der læses mere om 
dette:  
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/skimmelsvamp-laererne-bliver-syge-paa-
randersgades-skole/  
 
Børnehaveklasseledere 
De københavnske børnehaveklasseledere har i mange år tørstet efter kompetenceudvikling, 
dels fordi gruppen ikke har været prioriteret uddannelsesmæssigt en årrække, og dels fordi 
vilkårene for børnehaveklasseledernes arbejde er markant ændret. Foreningen har derfor i 
samarbejde med børnehaveklasselederforeningen i København søgt inspiration fra kompe-
tenceudviklingsforløb i andre dele af landet. Vi har drøftet et videreuddannelsesmodul ”Pæ-
dagogfaglighed og læreprocesser” med Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der vil i et even-
tuelt forløb være særlig fokus på sprog, matematisk opmærksomhed og engagement og fæl-
lesskab. Det er foreningens håb, at der i sidste halvdel af kommende skoleår vil kunne etab-
leres et pilothold, og at et PD-modul derefter kan tilbydes hele børnehaveklasseledergrup-
pen.  
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SOSU H 
I det forløbne år er de to SOSU-skoler, SOSU C og SOPU fusioneret til det samlede SOSU 
H. Vi har i den forbindelse sagt velkommen til de undervisere, der tidligere var ansat på 
SOSU C, og som nu er overflyttet til Københavns Lærerforening. 
Der er ansat en ny direktør pr. 1. april 2019, og Dorte Tind, TR for det tidligere SOSU C, er 
valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. 
KLF har kontakt til den nye ledelse og fortsætter samarbejdet om løn og ansættelsesvilkår. 
Der er igangsat en proces for organiseringen af det nye SOSU H, der på mange områder 
berører såvel medarbejdere som de tillidsvalgte. I første omgang er der taget fat på drift, og i 
næste fase skal der arbejdes med det pædagogisk didaktiske grundlag. 
KLF har nu i alt 95 medlemmer på SOSU H fordelt på syv undervisningssteder i Storkø-
benhavn. 
 
Pensionistafdelingen. 
Pensionisterne i Københavns Lærerforening er en stor og særdeles aktiv medlemsgruppe på 
ca. 1.400 medlemmer. Pensionisternes bestyrelse og fagligt udvalg mødes 3-4 gange om 
året for at planlægge de årlige arrangementer for KLF´s pensionerede medlemmer. I lige år 
afholder KLF et internat på Frederiksdal. I ulige år en lejrskole med en overnatning på en af 
KLF´s kolonier. Desuden afholdes en julefest, som altid er den første mandag i december. 
Alle tre arrangementer har meget stor tilslutning. 
Pensionisternes bestyrelse arrangerer desuden rejser, udflugter, koncerter, foredrag mm. 
Pensionisterne har desuden eget kor, som øver en gang om ugen og optræder ved forskellige 
lejligheder. 
Man kan orientere sig på foreningens hjemmeside, hvor pensionisterne har deres egen plads. 
 

5. KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER  
Sommerkolonierne 2019 
I år var det koloniernes 120. sæson. 3928 børn og unge fik tildelt en plads og placeredes på 
et af sommerens 96 hold. Der blev oprettet 809 stillinger, fordelt på køkken og pædagogisk 
personale, og som sædvanligt var det en vanskelig opgave, der gav et stort arbejdspres i ad-
ministrationen.   
I løbet af sommeren besøgte koloniadministrationen igen en del kolonier og kunne ved selv-
syn konstatere, at rigtig mange børn fik en dejlig sommerferie med indhold og oplevelser 
for livet. En stor tak til alle de lærere og pædagoger, der deltog i denne sommers koloni, og 
vi håber på gensyn næste sommer. 
  
Ekstra honorar til lærere og pædagogisk personale og penge til nedbringelse af ventelister. 
Det har været et ønske i forvaltningen, at der blev oprettet mange skolehold med egne lære-
re. Men da den samlede tilskudsbeløbs til honorar til kommunens lærere var uændret, betød 
det desværre, at jo flere af kommunens lærere der ville deltage, jo mindre blev beløbet. På 
det tidspunkt, havde kolonikontoret informeret lærerne om, at taksterne var på 6.540 kr. som 
året før. De nye honorarer blev forhandlet til 5.509 kr. Vi valgte at sige ja til den model, da 
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vi samtidigt håber, at vi ved næste forhandling kan får pristalsreguleret taksterne. De nye 
satser blev udsendt med regnskabsmappen til den regnskabsførende 14 dage før afgang, og 
administrationen beklager naturligvis, at vi ikke tidligere gjorde alle bekendt med de nye 
honorarsatser.  
                                                                                                                                                
Bygninger og vedligeholdelse. 
Kolonien Thorøgård, der er en af lærerforeningens tre kolonierne på Torø, blev efter det 
sidste sommerkolonihold taget ud af drift, da en del af bygningerne var i meget dårlig stand. 
Et stort byggeprojekt, som der er arbejdet på de sidste par år, skal nu virkeliggøres. En del 
bygninger skal rives ned, og den tilbageværende bygningsmasse skal gennemgå en total re-
novering. Nedrivningen er gået i gang, og det forventes, at den ´nye` koloni kan tages i brug 
i forbindelse med det første kolonihold sommeren 2020. 
Projektet på Torø kommer til at tage tid og økonomi, så der er ikke planlagt andre store re-
noveringsopgaver i 2020 ud over den nødvendige udskiftning af fx. vinduer, hvidevarer, 
små- reparationer mv. 
 
Udlejning. 
Vi håber, at flere af lærerne i København vil benytte foreningens kolonier til lejrskoler og 
hytteture, og har derfor heller ikke i år valgt at sætte prisen op. Således er prisen stadig kun 
84 kr. + moms pr. overnatning. pr. person. På nogle kolonier vil der kunne tilbydes mad til 
en favorabel pris. 
  

6. FORENINGEN  
Bestyrelsen 
Bestyrelsen er valgt for en toårig periode, og der er derfor ikke længe til, at der til foråret 
skal være bestyrelsesvalg. Der var i DLF debat om valgperiodens længde, og denne debat 
fyldte også på DLF´s kongres i sidste måned. KLF’s bestyrelse havde fremsendt et ved-
tægtsændringsforslag, der ville have givet kredsene øgede frihedsgrader i forhold til valgpe-
riodens længde. Desværre fik KLF ikke flertal for denne ændring, så valgperioden for besty-
relsen vil fortsat være to år.  
 
Bestyrelsen er med støtte fra DLF’s konsulenter i gang med et organisationsudviklingsfor-
løb. Vi arbejder her med en styrket kontakt til foreningens tillidsrepræsentanter og med-
lemmer.  
Det er en bestyrelsesambition, at vi jævnligt kommer på skolebesøg. Det var fx gavnligt for 
vores lokalaftaleforhandlinger om arbejdstid, at vi i starten af sidste skoleår var på frikvar-
tersbesøg på kommunens folkeskoler 

Områdesamarbejde og samarbejdet med tillidsrepræsentanterne 
Samarbejdet indbyrdes i TR-gruppen og samarbejdet mellem bestyrelse og tillidsrepræsen-
tanter (TR) er af helt afgørende betydning for, at KLF kan agere som en stærk fagforening.  
Af samme grund uddanner vi i KLF, modsat DLF, også tillidsrepræsentantsuppleanterne 
(TRS). Hensigten er, at TR/TRS står som et stærkt team ude på skoler og øvrige arbejds-
pladser med KLF-medlemmer.  
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Når der er nyvalg, er første trin i TR-uddannelsen et velkomstbrev med en introduktions-
samtale med et bestyrelsesmedlem. Formålet med samtalen er at introducere til rol-
len/arbejdet som TR, afstemme gensidige forventninger og ikke mindst at skabe en person-
lig kontakt. I 2019 startede 6 TR-ere og 20 TR-suppleanter på uddannelsen.  
 
For at kunne deltage i mødevirksomhed indkaldt af KLF er det indskrevet i den lokalaftale 
om arbejdstid, at alle tillidsrepræsentanter i BUF skal have mulighed for at mødes med KLF 
fra kl. 13 otte torsdage om året. Her placeres de bydækkende TR-møder samt møder i områ-
derne. Forventningen er, at alle folkeskoler er repræsenteret. På de bydækkende TR-møder 
er KLF´s kongresdelegerede også inviteret, så de er opdateret på den fagpolitiske situation.  
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) og TR har flere sammenfald i opgaver – bl.a. det 
psykiske arbejdsmiljø. For at styrke samarbejdet mellem TR og AMR inviteres AMR også 
til et antal TR-møder om året, hvor emnerne på dagsordenen er AMR relateret. 
 
København er inddelt i 5 administrative områder med hver sin områdechef: Amager, Øster-
bro/Indre by, Nørrebro/Bispebjerg, Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave og Brøns-
høj/Husum/Vanløse. Områdechefen har bl.a. som opgave at lede skolelederne. Som spejling 
af denne struktur samles tillidsrepræsentanterne fra hvert af de 5 områder til TR-møder med 
deltagelse af fast tilknyttede bestyrelsesmedlemmer. TR’er fra byens specialskoler er ligele-
des samlet i et netværk ligesom de private gymnasieskolers grundskoler og PPR-områderne 
(ansatte/medlemmer ved områdekontorerne). På disse område- og netværksmøder bliver det 
tydeligt, om der f.eks. er et mønster i, hvordan de enkelte skoleledere samarbejder med TR 
om f.eks. udmøntningen om lokalaftale om arbejdstid, lokalløn mv. Områdemøderne giver 
desuden mulighed for kollegial sparring og ideudveksling. På nogle af disse møder deltager 
konsulenter fra sekretariatet for at kvalificere emner som f.eks. arbejdet med skolernes bud-
getter, lokalløn mv. I to af områderne har tillidsrepræsentanterne jævnlige møder med om-
rådechefen. For bestyrelsesmedlemmer har områdemøderne høj prioritet, bl.a. fordi det er 
muligt at bringe problemstillinger direkte videre til bestyrelsesmøderne. Områdemøderne er 
fuldstændigt afgørende for sammenhængskraften i KLF.  
 
På skift afholdes hvert 3. år en studietur for erfarne TR’ere til Bruxelles, hvor omdrejnings-
punktet er Danmarks rolle i EU-samarbejdet. Hvert 3. år. afholdes et fælles kursus for samt-
lige tillidsrepræsentanter og –suppleanter, hvor indholdet drejer sig om relevante fagpoliti-
ske emner. Hvert 3. år afholdes et kursus for erfarne tillidsrepræsentanter, hvor både gives 
ny viden og sker en genopfriskning af TR-uddannelsen. Der altid meget stor tilslutning til 
disse arrangementer. 
 
Samarbejdet med øvrige organisationer 
KLF samarbejder med de øvrige faglige organisationer i kommunen, og eksempler på væ-
sentlige samarbejdsområder er: Kommunens budget, kommunal velfærd, personalepolitik, 
sygefraværspolitik og arbejdet med at udvikle stærke arbejdsfællesskaber. Vi har dels et 
samarbejde med de fagforeninger der organiserer ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltnin-
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gen, og dels med alle fagforeninger med ansatte i kommunen i den såkaldte fællesrepræsen-
tation/KFF. Endelig har vi valgt at træde ind i LO-Hovedstaden, en mulighed for indsigt og 
indflydelse, inden vi om godt et år nedlægger det regionale FTF-samarbejde, og går sam-
men i en lokalafdeling af Fagbevægelsens Hovedorganisation/FH.  
 
KLF har i foråret været medarrangører af konferencen ’Tak for støtten ved OK18 – vi ser 
frem mod OK20’. Udover tillidsvalgte fra det offentlige område inviterede vi tillidsvalg-
te/fagforeninger, som organiserer ansatte på det private område. Det var en vellykket konfe-
rence, hvor vi som optakt producerede en række vidnesbyrd i tre videoer, hvor forskellige 
faggrupper gav et indblik i deres arbejdsområde og de problemer, de oplever på området. 
Filmene kan ses her: KLFnet.dk/film 
 
I forbindelse med folketingsvalget i juni arrangerede de københavnske fagforeninger de-
monstrationen ’Skrot Budgetloven’ for at få fokus på den skrantende velfærd. Vi produce-
rede en kampagnefilm sammen med Skole og Forældre København. Se filmen her: 
KLFnet.dk/film2 
 
De københavnske fagforeninger arrangerede ligeledes valgmøder om bl.a. pensionsalder og 
andre relevante arbejdsforhold. Der blev også gennemført en længerevarende faneborg ved 
Christiansborg, mens der var regeringsforhandlinger.  Endelig var faneborgen aktiv ved 
KL’s møde om økonomiaftalen med staten i efteråret. Kravene fra de københavnske fagfor-
eninger lød:  
• Værdig tilbagetrækning. En ny regering skal sikre, at man kan trække sig tilbage fra ar-

bejdsmarkedet, før man er slidt ned. 
• Afskaf budgetloven. En ny regering skal sikre, at der er penge nok til at udbygge velfær-

den, og at spændetrøjen på den offentlige økonomi fjernes. 
• Ulighedsstop. En ny regering skal sørge for at stoppe den stigende ulighed. 
Herudover har vi støttet kollegaer fra andre fagforeninger, der har problemer med deres 
overenskomst – både hos DSB og ved Tivoli Food Hall. 
Foreningen samarbejder med lærerkredsene i hovedstadsområdet (Hovedstaden Øst og Ho-
vedstaden Vest) om skoleudvikling, arbejdsmiljøarbejde, kursusvirksomhed og indflydelse 
på og udvikling af DLF’s politik. 
KLF samarbejder ligeledes med de seks store lærerkredse i landet om tosprogsområdet, 
nøgletal og fagpolitiske indsatser m.m.  

Vi samarbejder med Skole og Forældre København om skoleudvikling og skolebudgetter. 
Vi har sammen arrangeret konferencen ’Digital dannelse’, som var velbesøgt af politikere 
fra børne- og ungdomsudvalget og skolebestyrelserne.  

 
Hjemmesiden og de sociale medier 
KLFnet.dk er fortsat et væsentligt og alsidigt omdrejningspunkt for foreningens kommuni-
kation udadtil med medlemmerne. Foreningen fastholder gode besøgstal og oplever en til-
gang i følgere på de sociale medier som Facebook og Instagram. 
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Hjemmesiden, KLFnet.dk, opdateres ugentligt med nyheder, aktuelle reportager, længere 
journalistiske fortællinger, debatindlæg, podcasts, video og fotoserier.  

I gennemsnit blev KLFnet.dk besøgt ca. 20.000 gange om måneden fra 1. oktober 2018 til 
16. september 2019 (Kilde: Google Analytics). 

Tekniske udfordringer har gjort, at redaktion i det forgangne år har valgt ikke at anvende 
nyhedsmailen. I forbindelse med en kommende, større opgradering af hjemmesiden, der 
samtidigt får et lettere design-brush-up, vil KLFnet.dk igen fast udsende nyhedsmails til de 
omkring 1.000 tilmeldte modtagere. Opdatering af hjemmesiden vil ske omkring årsskiftet. 
 
Redaktionen vægter i høj grad alsidigheden i den samlede nyhedsdækning. Fra den kritiske, 
og undersøgende journalistik, som senest er afspejlet i sagen om skimmelsvamp på Ran-
dersgades Skole, til den informerende og medlemsrettede nyhedsdækning af begivenheder 
som fx omtalen af filmfestivalen BUSTER’s bestræbelser på at nå de unge og understøtte 
lærernes arbejde med elevernes mediedannelse. Derudover vægtes også artikler, der beskri-
ver lærernes arbejdsvilkår, de økonomiske rammer for folkeskolen og det pædagogiske ar-
bejde fra forskellige projekter og tiltag.  
 
KLFnet.dk dækker i udstrakt grad de mange forskelligartede aktiviteter, hvor Københavns 
Lærerforening er aktive. Det foregår gennem forskellige formidlingsformer på hjemmesi-
den, Facebook og Instagram.  
Medlemmerne er fortsat velkomne til at kontakte redaktionen (janklint@klfnet.dk) med go-
de historier eller aktiviteter, som kunne være interessante for KLF’s medlemmer. 
 
KLF er godt repræsenteret på Facebook. I det seneste år er mere end 300 nye følgere kom-
met til, og der er nu 4300, som følger Københavns Lærerforening på Facebook. I år kan 
KLF fejre 10-års jubilæum på mediet. Facebook er i høj grad et afsætningssted for forenin-
gens nyheder og informationer til medlemmerne sammen med hjemmesiden. 
 
Foreningen har haft fin succes med at låne KLF’s Instagram-konto ud til skiftende med-
lemmer, der gennem dette sociale medie har givet et værdifuldt indblik i deres arbejdsliv. Vi 
har været med UU-vejlederne på job, besøgt folkeskoler på tværs af København og fået 
kendskab til livet som lærer på et hospital, hvor langtidsindlagte børn tilbydes undervisning 
i kortere eller længere perioder.  
Instagram-kontoen har holdt en pause, mens redaktionen vurderer, hvordan GDPR-
lovgivning og Københavns Kommunes fotopolitik kan hænge sammen med et fortsat ved-
kommende indblik i vores medlemmers arbejdsliv. Redaktionen forventer, at Instagram-
stafetten snart kan genoptages, så de mere end 1.000 følgere fortsat kan inspireres og under-
holdes af de gode historier fra den københavnske skoleverden.  
 

Medlemsaktiviteter 
 
Medlemskurser 
Foreningen har traditionen tro afholdt 2 weekendkurser.  
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Interessen for kurserne har været stor og på opfordring fra flere medlemmer besluttede be-
styrelsen at gentage sidste års kursus Ulighed i Danmark – børn og fattigdom – forfatter-
foredrag og inklusion i november 2018. 
Rasmus Alenkær, psykolog og ph.d. i kommunikation præsenterede deltagerne for konkrete 
redskaber, der understøtter dialoger om inkluderende praksis.  
Forfatter Merete Pryds Helle fortalte om sin bog ”Folkets skønhed”  
Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gennemgik de nyeste 
analyser om børn og fattigdom i Danmark.    
 
I marts 2019 var temaet Angst hos børn og unge  
Her blev vi præsenteret for Angstforeningens undervisningsmateriale om angst ’Vær ikke 
bange for angsten’. For omkring 5 % af alle børn og unge i skolealderen kommer angst til at 
fylde så meget, at det er ødelæggende for deres liv. 
Hvilke konsekvenser kan det få for det enkelte barn/ung, hvis det i en længere periode mis-
trives eller har angst. Hvilke behandlingsmuligheder er der for børn og unge, der har store 
problemer med angst/mistrivsel? Emnet blev grundigt belyst af cand.psyk.aut Carsten Juul.   
Storm Steensgaard, forfatter cand.mag. i klassisk filologi, stressrådgiver gav sit bud på føl-
gende spørgsmål: Hvordan yder vi vores bedste og bevarer et engageret arbejdsflow dag 
efter dag og år efter år? Hvordan balancerer vi på det tveæggede sværd af sund stimulans og 
giftig overbelastning? Hvordan sparer vi på kræfterne, hvordan regulerer og restituerer vi 
klogt, og hvordan holder vi nervesystemet sundt og stærkt, så vi kan skabe de resultater, der 
er brug for? Det handler om nærvær, fordybelse, arbejdsro, begejstring og mening. 
 
Nyuddannede lærere. 
Et varmt velkommen skal lyde til alle de mange nyuddannede kolleger, som er blevet ansat 
på de københavnske skoler. For KLF er det afgørende, at det er uddannede lærere og børne-
haveklasseledere, der ansættes i de ledige stillinger. 
Alle nyuddannede har i løbet af august via tillidsrepræsentanten modtaget velkomstmateria-
le fra Danmarks Lærerforening og fra Københavns Lærerforening. 
Det er foreningens håb og kraftige opfordring, at der lokalt tages hensyn til de nyuddannede 
kolleger, og at der er en særlig opmærksomhed på deres arbejdsvilkår og trivsel. I forbindel-
se med dette års forhandling af en ny lokalaftale har foreningen fremsat krav om forbedrede 
forhold for nyuddannede kolleger. Det lykkedes vi desværre ikke med i denne omgang. 
4.-5. februar og 1.-2. april 2019 afholdt foreningen internat for omkring 70 nyuddannede på 
Hotel Storebælt. Her var der fokus på dagligdagen som nyuddannet, kollegial sparring og 
samvær samt ikke mindst på ro og forkælelse med havudsigt samt god og rigelig kost. 
I 2020 er der planlagt to ens internater på Hotel Storebælt henholdsvis 29.-30. januar og 23.-
24. marts. Alle, der er uddannet inden for de seneste to år, kan deltage. 
 
 
Pissedårlig undervisning 
I januar inviterede KLF til aftenarrangement KLF-live på Grøndalsvængets Skole, hvor om-
kring 100 medlemmer deltog. Der blev serveret pindemadder, øl og vin. Musiker Ulla Pihl 
stod for klaver og sang. Alexander von Oettingen, Knud Romer og Anders Bondo Christen-
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sen var gæster, og foreningens webredaktør var ordstyrer. Omdrejningspunktet var ”Pisse-
dårlig undervisning”, som har slået igennem landet over, hvor hovedindholdet er, at vi skal 
turde tale om det, som ikke fungerer i vores undervisning – kun sådan kan vi forbedre vores 
undervisning. Der var enorm hyggelig stemning, og der var efterfølgende meget positive 
tilbagemeldinger fra medlemmerne. Der kom en rigtig god Podcast ud af arrangementet, 
som alle medlemmer i foreningen kunne lytte til. 
 
1. maj 
1. maj var der fest i Undervisernes telt i Fælledparken. Overskriften for dagens program 
med taler, musik og KLF’s lærerkor var ´Tid og råd til velfærd – på vores skoler´. Der var i 
sagens natur også tid til hyggeligt samvær med kollegaer fra nær og fjern. Undervisernes 
telt er et fælles arrangement mellem Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet, 
Frederiksbergs Lærerforening og Danmarks Lærerforenings kredse i hovedstadsområdet.  
Med Undervisernes telt er vi også en aktiv del af vores nye hovedorganisation, Fagbevægel-
sens Hovedorganisation FH. Det er FH som er hovedarrangør af 1. maj i Fælledparken 
 
Folkemødet på Bornholm 2019 
Igen i år deltog KLF på folkemødet på Bornholm. Delegationen bestod af 55 engagerede 
tillidsfolk og korsangere, der var med til skabe en perfekt ramme om vores tilstedeværelse 
på Bornholm. 
I år havde vi valgt at have fokus på nationale test og skoleledelse. Der blev gjort opmærk-
somhed på de to temaer på to forskellige måder. Foreningen har været optaget af nationale 
test og ønsker at disse afskaffes. Derfor havde foreningens delegation medbragt en quiz til 
Bornholm, som skulle tage udgangspunkt i, at tillidsfolkene rundt omkring på Folkemødet 
opsøgte publikum for at sprede budskabet og have dialogen om Nationale Test.  
Skoleledelse blev sat til debat i gården til Danmark Lærerforenings hus med overskriften 
tillidsbaseret ledelse kontra databaseret ledelse. Debatarrangementet var velbesøgt på trods 
af skybrud og torden.  
Koret optrådte overalt på Folkemødet og sikrede god opmærksomhed omkring de tillids-
valgte opgaver med at sprede budskabet om de nationale tests. 
Det er foreningens opfattelse, at vores deltagelse på folkemødet er værdifuld i forbindelse at 
sætte vigtige fagpolitiske og pædagogiske dagsordner og give vores tillidsvalgte erfaring 
med det fagpolitiske arbejde 
 
Valgmøde 
I forlængelse med #Skrotbudgetloven og i forbindelse med folketingsvalget 2019 afholdte 
Københavns Lærerforening i samarbejde med Skole og Forældre København et valgmøde 
med foreningens webredaktør som moderator. Politikere fra følgende partier deltog LA, Å, 
V, SF, EL, S og R. Der blev diskuteret besparelser, styringstyranni, stopprøver, tests, dan-
nelse og folkeskole vs. privatskole. Arrangementet forløb rigtig godt, der var dog desværre 
et meget begrænset antal deltagere til arrangementet. 
 
Priden 
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Som optakt til Prideparaden inviterede Københavns Lærerforening torsdag 15. august til 
cAnalrundfart. Vejret var særdeles vådt og humøret højt. Langt over 100 KLF´ere iført lyse-
røde regnslag, fik en herlig og sjov oplevelse. 
Københavns Lærerforening var også igen i år med i Pride-paradens store optog og folkefest. 
Vi gik sammen med Frederiksberg Lærerforening og i år bakkede Danmarks Lærerfor-
ening op med et økonomisk bidrag.  Formålet med paraden er at skabe en verden, hvor en-
hver kan elske og leve frit og i tryghed. Vi bidrog til at fremme formålet med at dele 5.000 
postkort ud med budskabet om ‘Du er fremragende! Uanset hvem du bliver forelsket i´. Vi 
havde også et tilsvarende antal blyanter med teksten ’I skolen er der plads til alle´. Vi delte 
primært ud til alle børnene langs med ruten 
 
Grillarrangement 
I august i år holdt KLF igen grillarrangement for medlemmerne i haven på Frydendalsvej. 
Vi havde en dejlig eftermiddag, hvor vi sammen med nye og gamle kolleger kunne nyde 
sprøde pølser, kølig hvidvin samt kolde øl og vand. Lærerkoret underholdt vanen tro og 
stemningen var høj.  
Arrangementet vil selvfølgelig blive gentaget igen til næste sommer, og vi glæder os til at se 
jer alle. 
 
. 
 
. 
 
.  


