
Referat af bestyrelsesmøde 8. februar 2018 

København vokser, der bygges kolossalt, og nye bydele vokser frem. Desværre følger 

planlægningen af daginstitutioner og skoler ikke med, så der opstår store vanskeligheder med 

at finde pladser til alle de mange børn. I Sydhavnen er der nu opstået tre nye bydele Enghave 

Brygge, Teglholmen og Sluseholmen. Teglholmen har fået sin prisbelønnede Skolen i 

Sydhavnen, der imidlertid allerede nu skal udbygges. Den aktuelle sag handler om at få bygget 

en skole i Sluseholmen, hvor kommunen på grund af manglende forudseenhed dyrt har måttet 

købe den sidste ledige byggegrund. Der er nu høring om, hvordan skolestrukturen skal være i 

de to bydele. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde 17. januar peget på at opføre en 

tresporet skole i Sluseholmen. Det støtter bestyrelsen med bemærkningen om, at det skal 

overvejes at bygge en firsporet skole, så der er kapacitet nok, og fordi den type skole har en 

langt bedre økonomi. Det vil fremgå af den høringsskrivelse, vi sender i uge 8. 

Sekretariatschef Ivan Jespersen fremlagde KLF´s foreløbige driftsregnskab for 2017, der ser 

positivt ud. Det endelige regnskab kommer i april. Det er udtryk for, at foreningen har en sund 

økonomi, og at det er lykkedes at gennemføre en langvarig tilpasning – det betyder 

sparerunder i adskillige år – ved sammenslutningen med DLF, der blev afsluttet ved udgangen 

af 2016. Derefter fremlagde Ivan et forslag til driftsbudget for 2018, som bestyrelsen 

diskuterede og justerede en smule. Diæterne på TR-kurserne og et forslag om justering af 

beløbene til områdetillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter bliver således 

forhøjet. Budgettet opererer med p.t. et overskud på 275.000 kr. 

Over nogle måneder har bestyrelsen opgjort en række opgaver og foreningspolitiske indsatser i 

en overleveringsforretning til den nye bestyrelse. Disse skal indskrives i et årshjul, så det 

præciseres, hvornår der skal arbejdes med opgaverne med angivelse af, hvem der er tovholder. 

Pædagogisk Udvalg og Fagligt Udvalg drøfter nu det store skema, så vi ved de kommende 

bestyrelsesmøder kan færdiggøre arbejdet. 

I efteråret justerede vi foreningens lønpolitik, der kan findes på hjemmesiden. Nu var opgaven 

at udforme ´Procedure og gode råd for de lokale lønforhandlinger´. Det har nemlig vist sig, 

at opgaven for tillidsrepræsentanterne med at forhandle de store beløb, der er udlagt til lokal 

forhandling mellem TR-funktionen og skoleleder, har været svær at løse. Det meget nyttige 

papir, der udsendes nu som TR-skrivelse, præciserer en lang række ting, blandt andet, at 



forhandlingerne skal være afsluttet inden påbegyndelsen af fagfordelingen og senest 30. april; 

at forhandlingerne foregår mellem leder og TR, hvor Området ikke har nogen ret til at blande 

sig; og at TR har en vigtig rolle i at skaffe sig et solidt mandat med udgangspunkt i KLF´s 

lønpolitik. Der skal ligeledes orienteres om det på hjemmesiden. 

OK 18 var næste punkt på dagsordenen. Der blev refereret fra Kredsformandsmødet 6. 

februar, hvor DLF´s formand Anders Bondo orienterede om den aktuelle situation. 

Forhandlingerne går trægt, og der udvises ikke den store forhandlingsvillighed fra 

arbejdsgivernes side. Bondo skitserede, hvilke følger det i sidste ende kan føre til. Bestyrelsen 

tog orienteringen til efterretning. Hvis – hvad ingen ønsker – der er udsigt til at vi havner i en 

konflikt, vil bestyrelsen naturligvis til den tid gå i gang med nøjere forberedelser. 

Efterårets generalforsamling bliver afholdt i den renoverede Korsgadehal med 

efterfølgende medlemsfest, besluttede bestyrelsen. Datoen er 5. oktober. 

Torsdag 22. februar bliver der afholdt et fælles TR- og AMR-møde på UCC kl. 13.30 til 

16.30. Bestyrelsen gjorde dagsordenen endelig færdig og fastlagde, hvem oplægsholderne er. 

Efter mødet afholdes den spændende opstillingsgeneralforsamling, hvor kandidater til 

henholdsvis formands-/næstformands- og bestyrelsespladser samt delegerede til DLF´s 

kongres skal melde sig. 

Et sørgeligt aktuelt emne er vold og trusler om vold mod lærere m.fl. Forvaltningen har 

udformet en strategi til at modvirke volden og ruste personalet bedre til at håndtere de 

betydelige udfordringer, der er et resultat af mange faktorer − blandt andet inklusion uden 

tilstrækkelige midler, for mange børn på for lidt plads, manglende rådgivning af især nye 

lærere m.v. Emnet tages op på et møde med AMR´erne, og på hjemmesiden henvises til 

DLF´s hjemmeside. Endvidere vil problematikken blive taget op på bestyrelsens møder om 

kommunens budget med politikerne fra Børne- og Ungdomsudvalget. 

To ansøgninger fra TR´ere om støtte til arrangementer blev bevilget. 

Jan Trojaborg 


