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Foreningens strategiske overvejelser og organisationen 
Som en udløber af det tidligere afholdte bestyrelsesseminar blev det drøftet, hvordan vi 
kom videre i forhold til at udvikle organisationen og geare den til fremtiden. 
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formand Lars Sørensen, næst-
formand Inge Thomsen, formand for pædagogisk udvalg Thomas Roy og formanden for 
fagligt udvalg Jane Pilegaard. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til proces med hen-
blik på beslutning på det første bestyrelsesmøde efter sommerferien. 

 
Besøgsdag med BUU-medlemmerne på skolerne efter ferien 
For fire år siden gav vi Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer mulighed for at besøge 
nogle skoler således, at udvalget kunne få indtryk af, hvad der sker ude på skolerne, og 
hvilke udfordringer som skolerne står over for.  
Formandsskabet og sekretariatet udarbejder ud fra de faldne bemærkninger et konkret be-
slutningsforslag til et senere bestyrelsesmøde. 
 
Kriterier for optagelse på foreningens kurser 
Bestyrelsen havde en generel diskussion om, hvilke kriterier der skal være for optagelse på 
de forskellige kursustyper − både almindelige medlemskurser og tillidsrepræsentantkurser. 
Diskussionen viste, at de gældende principper fungerer godt og hensigtsmæssigt, og der 
var således kun behov for en enkelt justering omkring tillidsrepræsentanters deltagelse i 
uddannelsesdagene i Bruxelles, hvor det blev besluttet, at TR kan optages, hvis det er mere 
end syv år siden, at man sidst har været af sted på en studietur til Bruxelles. 

 
 
Arbejdstidsforhandlinger i BUF med henblik på skoleåret 2018-19 
Lokalaftalen for indeværende skoleår blev før jul 2017 opsagt med henblik på genforhand-
ling efter overenskomstfornyelsen. 
Under forudsætning af at LC-overenskomsten blev vedtaget, skal der hurtigst muligt efter 
6. juni optages forhandlinger med BUF om, hvilken aftale der skal være gældende i det 
kommende skoleår. 
 
Det er indtrykket i foreningen, at skolerne allerede har planlagt ud fra at den aftale, der har 
været gældende i indeværende skoleår, også vil være gældende i det kommende skoleår. 
Efter en drøftelse i bestyrelsen blev der opnået enighed om, at forløbet forud for en ny af-
tale skulle være tredelt: 
 
1) Under hensyntagen til at der skal forhandles inden sommerferien, og at der derfor er 
meget kort tid til at indgå en ny aftale, blev det foreslået, at der på nuværende tidspunkt 
kun skulle foreslås nogle få ændringer og præciseringer i forhold til den aftale, der har væ-
ret gældende i indeværende skoleår. 



 

 

 
2) Til gengæld har foreningen en forventning til, at BUF og KLF kan blive enige om at 
optage forhandlinger om en ´Ny start´ i begyndelsen af efteråret 2018. Dette skal ske med 
henblik på en gennemgribende revidering af aftalen. Formålet er, at understøtte en positiv 
udvikling af folkeskolen, højne kvaliteten og dermed også sikre, at forholdene for lærere 
og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune forbedres. Der vil således kunne opnås 
en bedre rekruttering og fastholdelse af lærere.   
 
3) Det tredje element i KLF´s forslag til en forhandling er en hurtig kortlægning af pro-
blemområder, der kan undersøges inden de egentlige forhandlinger starter til efteråret. Det 
kan fx være: 
• Undersøgelse af hvilke elementer, der vil kunne påvirke rekruttering og fastholdelse po-
sitivt herunder arbejdstidsregler. 
• Kortlægning af initiativer, der kan sikre nyuddannede en god start i lærerlivet 
• Undersøgelse af hvordan det lokale samarbejde mellem ledelse og TR kan styrkes. 
• Iværksættelse af andre initiativer såsom afdækning af bureaukrati og overstyring, anven-
delse af viden fra forskning og fokusering på kerneopgaven og godt forældresamarbejde. 
 
Grillarrangement efter sommerferien 
Bestyrelsen havde egentlig besluttet, at der i år ikke blev afholdt et grillarrangement, da 
den planlagte dato for grill faldt sammen med datoen for kongres i DLF. 
Men på baggrund af en række henvendelser blev det besluttet at gennemføre grillarrange-
mentet 23.august kl. 16-19. 
 
 
 


