
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 

21. og 28. JUNI 

af  

Lars Sørensen 

 

 

Arbejdstidsforhandlinger i BUF med henblik på skoleåret 2018-19 

 

I forbindelse med OK18 havde foreningen opsagt ´Lokalaftalen om fleksibel arbejdstid´ 

med henblik på en genforhandling. 

I foreningen var vi godt klar over, at det under hensyntagen til skolernes planlægning 

kunne være vanskeligt at nå at få de helt store ændringer for det kommende skoleår. 

 
Der har været afholdt tre forhandlingsmøder uden, at det lykkedes at blive enige om andet 

end en forlængelse af den lokalaftale om arbejdstid, som er gældende i indeværende 

skoleår. 

På et enkelt administrativt punkt vil forvaltningen dog ændre praksis. Det drejer sig om 

deltidsansatte, hvor skolelederen − i de tilfælde hvor det ikke skønnes muligt at få den 
deltidsansatte til at afspadsere merarbejde i normperioden − skal udbetale merarbejdet 

snarest muligt efter, at timerne er gennemført. 

 

Jeg vil godt udtrykke en skuffelse over forhandlingsforløbet, og at forvaltningen ikke 
havde større ambitioner for at udvikle den københavnske folkeskole og forbedre 

arbejdsmiljøet. 

 

Forlængelse af lokalaftalen blev uden den store begejstring tiltrådt af bestyrelsen. 

 
Desuden er det aftalt, at der efter ferien skal optages drøftelser om, hvordan vi i 

København kan få en ´Ny start` for folkeskolen herunder det evt. behov for en ændret 

arbejdstidsaftale.  

KLF og BUF er enige om snarest efter ferien at igangsætte en kortlægning af problemer og 

løsninger, således at det kan danne grundlag for efterårets forhandlinger. 
 

   

Besøgsdag med BUU-medlemmerne på skolerne efter ferien 

1. januar 2018 startede et nyt Børne- og Ungdomsudvalg med ganske få gengangere den 

fireårige valgperiode. Udvalget har fungeret et halvt år, og Københavns Lærerforening vil 

derfor gerne invitere de enkelte medlemmer af udvalget på besøg på skolerne, således at 

de ved selvsyn kan få et indtryk af den lokale folkeskole. 

Bestyrelsen drøftede og tiltrådte form og indhold i besøgene.  

 

Evaluering af Folkemødet på Bornholm 

Bestyrelsen havde en første evaluering af indsatsen under Folkemødet på Bornholm. 

Igen i år havde det været en stor succes, hvor der var lejlighed til både at lytte på andre og 

selv fremføre de budskaber, som foreningen har. 

Evalueringen genoptages efter ferien på baggrund af de indkomne evalueringer fra 

deltagerne. 



 

 

 

Skolebesøg efter ferien 

Bestyrelsen vil gerne klædes godt på og inspireres af medlemmerne, så den agter at 
komme på besøg i en spisepause, hvor der meget kort (3-4 minutter) fortælles om et enkelt 

emne – i første omgang er der tænkt på udsigterne for en ny lokalaftale om arbejdstid. Der 

vil efter oplægget være mulighed for dialog med bestyrelsesmedlemmerne om, hvordan 

man kan lette arbejdsvilkårene både i form af en ny aftale, men også hvordan vi kan få 

mere indflydelse på den pædagogiske udvikling. 

Emnerne der kan drøftes er fx, hvilke ønsker der er fra de KLF-afdelinger i forhold til: 

• Hvordan får vi skabt gode arbejdsforhold 

• Ønsker til lokal arbejdstidsaftale  

• Ønsker for forberedelse og fleksibilitet 

• Indflydelse på den pædagogiske udvikling fx Meebook, Aula og kortere skoledage.  

 

Der udarbejdes et fælles oplæg til brug ved indledningen af besøget, så der er et fælles 

udgangspunkt for alle møderne. Hensigten er, at alle folkeskoler skal besøges inden 

efterårsferien.  
 

Medlemmerne får mulighed for at byde ind med tiltag, som de mener, vil kunne forbedre 

arbejdsvilkårene. Bestyrelsesmedlemmernes opgave er både inddragelsen, dialogen og at 

notere ønsker. 

Der vil ligeledes være en særlig mailadresse, som man kan indsende synspunkter og 
ønsker til. 

Der vil ske en opsamling af de lokale ønsker. Der skal derfor af bestyrelsesmedlemmet 

noteres en kort opsummering pr. skole. Opsummeringen skal ske i ensartet form på et 

særligt skema. 

Tillidsrepræsentanterne vil høre nærmere om planerne inden ferien. 
 

 

Velfærdsaktiviteter 

De københavnske organisationer lægger op til en demonstration foran Rådhuset 6. 

september kl. 17.00, inden det kommende kommunale budget skal behandles. 
Københavns Lærerforening besluttede at tilslutte sig arrangementet. Derudover arbejder 

fagforeningerne i kommunen med at arrangere et fælles TR møde.  

 

TR-mødet 6. september 

Efter sommerferien er det første møde for tillidsrepræsentanterne i BUF torsdag 6. 
september. Det foreløbige indhold i mødet vil være: 

-  Budget 2019 og Velfærd 

- OK18 og arbejdstid 

- Gode eksempler på arbejdstid 

Den endelige dagsorden og mødets form aftales på bestyrelsesmødet 9. august  
 

 


