
Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2018 

 

Når en ny bestyrelse er valgt i april måned, vil den have et dokument over de aktuelle arbejdsopgaver. 

Denne afleveringsforretning har vi arbejdet på nogle måneder og vil også i fremtiden justere notatet. Det 

har givet anledning til nogle gode debatter og givet et overblik over de mange arbejdsfelter, vi opererer i. 

Notatet blev yderligere udbygget på dette møde og vil blive konfirmeret på næste bestyrelsesmøde 8. 

februar. 

Bestyrelsen var enig om, at medlemsmødet med LC´s formand Anders Bondo i Amager Bio 24. januar var 

vellykket. Der var vel omkring 400 medlemmer fra KLF, FLF og Amagerkredsen, der fik en grundig 

redegørelse for status for forhandlingerne med KL og den strategi, som LC og DLF arbejder efter. Det var en 

veloplagt formand, der talte direkte til medlemmerne, forklarede vanskelighederne i forhandlingerne og 

nedtonede forventningerne til resultatet, der først og fremmest handler om at erstatte Lov 409 med en 

aftale. 

Medlemsarrangementet 18. januar i Amager Bio med DJØF med Løgn var en stor succes. Salen var fyldt 

med et veloplagt publikum, der tydeligt kunne genkende Per Helges lattervækkende beskrivelse af måden, 

den offentlige sektor drives på med NPM fyldt med kontrol og dobbeltmoral. Alt fungerede godt, og det var 

tydeligt, at mange kolleger havde benyttet anledningen til at spise sammen inden showet. Da folk forlod 

salen, kunne man tydeligt mærke begejstringen. Bestyrelsen fastslog derfor, at vi fremover skal afholde 

flere af den slags kulturelle arrangementer, hvor folk kan mødes med foreningen som vært og dermed 

bidrage til at fastholde fællesskabet i KLF. 

Med det forestående bestyrelsesvalg som anledning fik vi en grundig diskussion om et papir med regler og 

retningslinjer for debat på hjemmesiden. Det fremlagte notat blev tilrettet og bliver snarest lagt på 

hjemmesiden.  Vi ønsker en fri debat, der er præget af ordentlighed og en god tone. Den digitale redaktør 

kan nægte at optage visse typer af indlæg, hvilket er beskrevet i papiret. Det er samtidig ønsket, at der kan 

udfoldes en levende debat. 

Hver sjette uge har formandskabet og sekretariatschefen et møde med forvaltningen, hvor vi kan drøfte en 

lang række påtrængende emner. Her får vi en række nyttige oplysninger, samtidig med at vi kan pege på 

diverse problemer og dermed sætte gang i løsninger. Bestyrelsen fik en redegørelse for mødet afholdt 23. 

januar. 

Der er i et stykke tid arbejdet med et spørgeskema til TR´erne for at få et overblik over, hvordan skolerne 

benytter § 16 b i folkeskoleloven til at gøre skoledagen kortere. Der blev fremlagt et ´Survey-extract´ 

digitalt skema, der nu bliver endeligt tilrettet og udsendt i nærmeste fremtid.  

Bestyrelsen besluttede at fortsætte det brede samarbejde om forbedring af den offentlige velfærd i de 

forskellige organisatoriske sammenhænge blandt andet Danmark for Velfærd og Velfærdsalliancen. Kjell 

Nilsson og formanden går til møde i LFS 1. februar, hvor aktiviteter i foråret skal drøftes. 

For at sikre os i det tilfælde, at der ved overenskomstforhandlingerne OK ´18 aftales noget, der vil få 

betydning for vores lokalaftale for lærernes arbejdstid, besluttede bestyrelsen et såkaldt forbeholdskrav. 



Det indebærer en opsigelse af vores lokalaftale, såfremt en central aftale indeholder noget konkret i 

forhold til arbejdstiden. Hvis dette ikke er tilfældet, forventer vi at vores københavneraftale fortsætter 

uændret. 

Jan Trojaborg 


