
Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2018 

 

Da vi står midt i OK 18-forløbet, fyldte det naturligvis meget på mødet. P.t. er 

forhandlingerne på alle tre områder kuldsejlet, og forhandlingerne foregår nu i 

forligsinstitutionen under ledelse af forligsmand Mette Christensen. Lønmodtagerne har 

varslet strejke for 10 % af medlemmerne fra 4. april, hvorpå arbejdsgiverne har varslet total 

lockout (med enkelte undtagelser) for 440.000 offentligt ansatte fra 10. april. I Københavns 

Kommune er der varslet strejke for 6 PB´ere − professions bachelorer (uvist af hvilken grund) 

− og for Zahles Skole. 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et aktivitetsudvalg på tre personer. Aktiviteterne slås op på 

hjemmesiden. Bestyrelsesmedlemmer har allerede deltaget i faneborg foran Forligsinstitu-

tionen to gange, og 15. marts deltager flere i en aktion på Rådhuspladsen, som 3 F er ansvarlig 

for.  

De strejkevarslede medlemmer på Zahle og de 6 PB´ere bliver indkaldt til orienterings-

møder i huset i nærmeste fremtid. 

Der arbejdes på at få købt og uddelt badges med teksten ´En fælles løsning for alle´. 

Vi har bestilt en plakat, som kunstneren Carl Quist Møller er i færd med at tegne motivet 

til. Det er en kvindelig lærer, der balancerer på en line med 28 elever på skuldrene. Den skal 

bruges som vores vartegn på plakater, flyers m.v. Plakaten er færdig 23. marts og trykkes i 

2.500 eksemplarer. De 1.000 hænges op af Plakatbanden rundt om i byen.  

En anden gruppe forbereder en aktion fredag før påske, hvor det er tanken, at lærerne m.fl. 

fra kl. 7.30 om morgenen uddeler påskeæg og flyers foran skolerne. 

Der var en kortere indledende drøftelse af den netop udgivne Kvalitetsrapport for 2017 fra 

BUF, hvor Lars Sørensen havde lavet et ekstrakt af med de væsentligste hovedpunkter. 

Pædagogisk Udvalg arbejder videre med rapporten. 

Det velbesøgte fællesmøde for TR´ere og AMR´ere 22. februar på Campus Carlsberg, hvor 

Professionshøjskolen København (tidl. UCC) holder til, blev evalueret. OK-punktet gav efter 

en lidt forsigtig start anledning til en god debat, hvor mange deltog. De øvrige punkter gik 



efter planen.  Bestyrelsen besluttede, at stedet ikke fungerer tilfredsstillende hverken med lyd 

eller i indretning, så der fremover skal findes andre mødesteder. 

Efter dette møde afviklede vi opstillingsgeneralforsamlingen, hvor ikke færre end 26 

kandidater meldte sig. Der er således 3 kandidater til formandsposten og 4 til næstformands-

posten. Afviklingen tog hele 3 timer, hvilket nok var medvirkende til en vis udsivning blandt 

de mange tillidsvalgte, der havde valgt at blive og blandt de pænt mange medlemmer, der var 

ankommet til generalforsamlingen. Det lange forløb taget i betragtning besluttede vi, at den 

nyvalgte bestyrelse må vurdere formen for afvikling, herunder en evt. taletidsbegrænsning. 

Desværre var der for lidt forplejning, hvilket måske også bidrog til udsivningen. 

Der har været en ret heftig demonstrationsaktivitet de seneste uger, hvorfor bestyrelsen 

evaluerede aktionen foran Moderniseringsstyrelsen 26. februar som vellykket med en del 

lærere til stede; demonstrationen foran Forligsinstitutionen 1. marts til støtte for vores 

forhandlere, der blev bedømt som livlig og rimelig velbesøgt; og endelig demonstrationen for 

KL-Huset 7. marts, hvor der var rigtig mange lærere. God musik med lidt for lange sange; et 

par gode taler men også flere alt for lange og en enkelt virkelig dårlig afmattede stemningen 

ved aktionen, der trods det endnu en gang dårlige vejr var god. 

Udkastet til en ændret udligningsreform fremsat af et udvalg under regeringen vil, hvis det 

bliver vedtaget, være en katastrofe for Københavns Kommune med et årligt tab på mellem 634 

og 884 mio. kr. årligt. Omsat til lærerstillinger vil det svare til, at der skal fyres 1.500 lærere. 

Der arbejdes derfor i et bredt samarbejde mellem alle de faglige organisationer og kommunen 

på at forhindre eller i det mindste afsvække dette frygtelige udspil, der lugter langt væk af 

regeringens leflen for de jyske kommuner og vælgerne der. Der arrangeres en demonstration 

foran Økonomi og Indenrigsministeriet torsdag 22. marts kl. 18-19. 

Bestyrelsen har i længere tid arbejdet på et ´overdragelsespapir´ til den kommende bestyrelse 

med en oplistning af alle de mange større arbejdsopgaver, vi kan forudse skal løses i det 

kommende år. Det er hensigten, at opgaverne skal placeres i et årshjul med angivelse af 

toveholdere på opgaverne. Det er led i at skabe et bedre overblik og professionalisere 

bestyrelsesarbejdet. 

Tilsvarende er der udarbejdet et notat, der beskriver relationen mellem KLF og Kolonierne,  



diverse procedurer i.f.t. forberedelse og afvikling af møder, ansættelse af medarbejdere m.v. 

Det blev vedtaget og skal senere drøftes nærmere med koloniadministrationen. 

 

Det blev vedtaget ikke at forny medlemskabet af ´Støtteforening Nepal 2010´. 

KKI´s ønske om et tilskud på 6.000 kr. til støtte for den årlige volleyturnering blev som 

vanligt vedtaget. 

Jan Trojaborg 


