
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 

Torsdag 24. maj 

af  
Lars Sørensen 
 

Redegørelse fra den digitale redaktør 

Mødet blev indledt med en redegørelse fra den digitale redaktør Jan Klint, som orienterede 
om de elektroniske medier hvor foreningen er synlig. 

På Instagram har der siden oktober 2016 været 23 forskellige lærere, der have overtaget 
redaktør jobbet for en kortere periode, således at man har kunnet følge mange af de 
spændende tiltag, der er på de enkelte skoler. 
På Facebook er der over 4.000, der ’synes godt’ om KLF. 
Desuden har vi sms tjenester, både til tillidsrepræsentanter (135 modtagere) pensionister 
(251 modtagere) og en mere generel til alle medlemmer, hvor der er 1860 modtagere. 
Bestyrelsen så endvidere på statistikken for besøgene på hjemmesiden og drøftede 
vægtningen af de enkelte områder på hjemmesiden. 
Der er tale om en tilbagevendende halvårlig drøftelse i bestyrelsen, hvor foreningens 
digitale kommunikation gennemgås. 
 
Folkemødet på Bornholm 

Igen i år er KLF en aktiv deltager i folkemødet på Bornholm. Foreningen deltager med 5 
bestyrelsesmedlemmer og en del tillidsrepræsentanter samt foreningens kor. I alt er der 
omkring 50 deltagere fra KLF. 
Bestyrelsen drøftede den fagpolitiske indsats og de forskellige opgaver, som skal udføres 
på Bornholm. 
 

Arbejdstidsaftale 2018-19 i BUF 

Under forudsætning af at LC overenskomsten vedtages, skal der hurtigst muligt efter 6. 
juni optages forhandlinger med BUF om hvilken arbejdstidsaftale, der skal være gældende 
i det kommende skoleår. 
Bestyrelsen drøftede i den forbindelse, hvilke krav der skulle være til en aftale for det 
kommende skoleår, samt om hvilket mere langsigtet perspektiv, der skulle være for en 
arbejdstidsaftale i Københavns Kommune. 
 

 

OK18 – status, medlemsmødet, afstemning, arrangementeter 

Det blev besluttet, at der fortsat skulle være en præmie på 500 kr. til de KLF-afdelinger, 
der når over 75 % ved urafstemningen om OK18 resultatet. Der var enighed om, at der ikke 
følges op på skoler med lav stemmeprocent, da det er legitimt at undlade at stemme. 
 
Bestyrelsen drøftede desuden det afholdte medlemsmødet om OK18,en kommende 
aktivitet for KLF´s aktive ved faneborgen, et fælles kommunalt møde for 
tillidsrepræsentanterne 8. juni samt en fest for de aktive 8. juni sammen med de øvrige 

organisationer. 
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