
Referat af bestyrelsesmøde 11. januar 2018 

Hvor meget må pædagoger undervise i skolefag, og hvordan er reglerne for læreres arbejde 

i børnehaveklassen? Der udspandt sig en længere debat om disse og relaterede spørgsmål som 

fx, hvorfor DLF ikke tager til genmæle over for BUPL´s aggressive forsøg på at få flere 

pædagoger ind i skolen. Vores to hovedstyrelsesmedlemmer, Lars Sørensen og Kjell Nilsson 

forklarede, at emnet er på dagsordenen i DLF, og at der om ikke alt for længe vil komme en 

reaktion fra Vandkunsten. I København har vi ikke problemer med BUPL, der her i byen kun 

organiserer pædagoger i de selvejende institutioner, mens det er LFS, som organiserer 

pædagogerne i de kommunale institutioner. Diskussionen mundede ud i udsendelse af en TR-

skrivelse med titlen ´Et fokusområde i KLF: Hvem ansættes til hvad i folkeskolen? Lærere, 

pædagoger, andre?´. 

TR og AMR har ret til at blive inddraget i arbejdet med skolens/arbejdspladsens budget for 

det kommende år i henhold til MED-aftalen, hvilket i øvrigt også gælder personalet som 

helhed. Vores erfaring er desværre, at det mange steder ikke sker. Det er en grov 

tilsidesættelse af MED-aftalen, hvilket vi vil gøre forvaltningen tydeligt opmærksom på. Der 

er også behov for, at medarbejderne kræver deres ret. Derfor har bestyrelsen besluttet at have 

dette område som et indsatsområde, fordi de prioriteringer, der ligger i et budget, er 

bestemmende for de pædagogiske og personalemæssige forhold for det kommende år. Det er 

ligeledes afgørende for forståelsen for og engagementet i aktiviteterne. Endelig er det et 

omdrejningspunkt i MED-aftalen, at medindflydelse skaber medbestemmelse, der fører til 

medansvar. Sekretariatet er nu ude på adskillige skoler for at oplyse om reglerne og gennemgå 

budgetternes opbygning for at skabe forståelse for, hvordan de skal læses og forstås. Vi håber, 

at mange skoler og arbejdspladser vil tage imod dette gode tilbud som et skridt henimod at få 

større indflydelse på sin arbejdsplads.  

DLF InSite er hovedforeningens nye kommunikationsplatform, hvis formål er, at vi internt i 

organisationen kan kommunikere med hinanden uden at andre kan kigge os over skulderen. 

Her skal også aftaler m.v. lægges, så der opbygges en vidensbank. Projektet er kommet noget 

slentrende til verden, og der er en række uløste problemer, som bestyrelsen nu arbejder med 

stærkt støttet af en intern arbejdsgruppe. Det er meningen, at alle medlemmer snart skal på 



platformen. Emnet er på dagsordenen på TR/AMR-mødet 22. februar på UCC sammen med 

en række andre emner, der også blev fastsat på dette bestyrelsesmøde. 

Der var en kort drøftelse af OK 18, som p.t. ikke rykker sig meget ud af stedet. Det er 

imidlertid sandsynligt, at der er sket en hel del inden 24. januar, hvor formand Anders 

Bondo kommer til medlemsmøde, så der her er mulighed for at høre fra helt centralt hold, 

hvordan situationen er. Det foregår i Amager Bio kl. 17-19. 

Årshjul for henholdsvis bestyrelse og for TR/KLF-afdelinger blev drøftet og finpudses på 

næste møde 25. ds. 

Med udgangspunkt i næstformand Lars Sørensens notat drøftede vi vores kommende 

budgetarbejde for 2019. 

22. januar har vi et møde med Skole & Forældres bestyrelse, hvilket er en årelang god 

tradition. Emner til dagsordenen blev fastlagt. 

Prokura lyder måske noget kedeligt eller fjernt, men er uhyre vigtigt. Det er nemlig afgørende 

at få præciseret, hvem der har adgang til og dermed ansvar for diverse konti, og få klarlagt at 

ingen enkeltpersoner alene har adgang til større beløb. Bestyrelsen tiltrådte sekretariatets 

oplæg. 

16. marts bliver dagen for afholdelse af såvel reception som middag for bestyrelse og 

personale for den afgående formand Jan Trojaborg, der har sidste funktionsdag enten 15. eller 

22. marts. 

Lærer Helle Klausen opfordrer bestyrelsen til at fejre Modersmålets Dag 21. februar. Vi er 

positive over for idéen, men vil ikke i år kunne nå at medvirke til at lave et større arrangement. 

Det vil vi gerne i næste skoleår i samarbejde med alle relevante interessenter. Der vil på dagen 

i år være en markering på hjemmesiden. 

I lighed med tidligere år støtter KLF med 500 kroner uddelingen af Årets Sveske, der foregår 

torsdag 25. januar i Salon K i Huset. 

Jan Trojaborg 


