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Referat af bestyrelsesmøde 21. august 2017 

 

Vi har besluttet at deltage i 3 valgmøder i forbindelse med kommunalvalget 21. november. 26. oktober i 

samarbejde med Skole & Forældre på Bavnehøj Skole hvor temaet er ´Udfordringer på skoler i udsatte 

byområder´; 2. november i forlængelse af et fælles TR-AMR-møde og 14. november på UCC, hvor der skal 

debatteres ´Værdier i.f.t. FN´s 17 verdensmål og Danmarkskanonen´ og ´Hvordan sikrer vi større 

chancelighed?´. Formanden og sekretariatet indgår i planlægningsgrupperne. 

KLF´s hovedkrav til både Budget 2018 og i valgkampen er at øge kvaliteten i undervisningen af børnene ved 

at ansætte flere lærere, så der blive mere tid til forberedelse og efterbehandling. 

Foreningen deltager også næste år i det spændende Folkemøde på Bornholm 14.-17. juni. I 2018 foregår 

opholdet for de mange deltagere på vores feriekoloni Naboen i Svaneke, hvilket gør bustransporten til 

Allinge kortere. Der vil blive engageret nogle folk, der kan lave morgenmad til os. 

Copenhagen Pride lørdag 19. august var en kæmpe succes og en meget flot manifestation af 

mangfoldighed. KLF deltog for første gang med et meget kort tilløb, så deltagelsen var lille, men engageret. 

Det skete i samarbejde med Frederiksberg Lærerforening, der var med for andet år. Der blev indhøstet 

nyttige erfaringer, så annonceringen sættes næste år i gang tidligere og bliver mere omfattende, hvortil 

hører en begrundelse for, at vi deltager i dét, nogle synes er en privat sag, men som vi opfatter som en 

fælles sag. Således som også mange andre fagforeninger gør det. KLF har ydet 5.000 kr. i støtte til 

arrangementet. 

En forudsætning for en stærk fagforening er en god økonomi. Det har KLF, hvilket driftsregnskabet for 

første halvår af 2017 viser. Sekretariatschef Ivan Jespersen fremlagde forslag til driftsbudget for 2018, der 

blev vedtaget med en udvidelse af rammen til kurser for nye medlemmer med 50.000 kr. til i alt 150.000 kr. 

Der budgetteres med et overskud på 210.000 kr. 

Kontingentet falder 8-9 kroner i 2018, idet en ny model blev vedtaget. Således bliver kontingentet for alm. 

medlemmer fremover beregnet som 1,88 % af lønnen på trin 33. Det kan ske, fordi vi er blevet flere 

medlemmer, og fordi det er styr på udgifterne. Det er et beskedent fald, men skal ses som et tegn på, at vi 

passer på økonomien. 

7. september er der BUF-TR-møde, hvorfor en række emner blev nævnt til dagsordenen.  Det er nogle af 

de ovennævnte punkter og derudover spørgsmål om, hvordan det går med arbejdstiden, OK 18, 

generalforsamlingen 6. oktober, de udlagte lønmidler, hvordan problemer med samarbejdet på skolerne 

kan løses m.m. 

3.673 københavnerbørn har været på feriekoloni, og det er trods det våde sommervejr gået fantastisk 

godt. Det berettede leder af Kolonierne Søren Freiesleben om og fortalte, at der i år har været lidt flere 

skolehold (35) ud af de samlede 98 hold, der også omfatter dyrekoloni, idræts- og teaterkoloni m.fl. Aftalen 

med kommunen om, at lærere og pædagoger får et ekstra honorar på 3 fridage eller 6.450 kr. for et 

sommerkolonijob har således haft den ønskede positive virkning. Det er stort puslespil at få flest mulig børn 
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med og få ansat de næsten 800 medarbejdere. Det er heldigvis lykkedes. Alle børn, der ikke har haft andre 

feriemuligheder, er kommet med.  

Bestyrelsen vedtog, at vi deltager i det store TR-møde 4. oktober i Odense, som DLF sammen med bl.a. 

FOA og LO-Storbyerne har taget initiativ til. Det er glædeligt og på høje tid, at der sker en samling i 

fagbevægelsen til kamp for bedre velfærd og mere lighed. 

Bestyrelsen besluttede at give sekretariatschefen bemyndigelse til at ansætte en ny administrativ 

medarbejder, som et ansættelsesudvalg p.t. er i færd med at udvælge. 

Jan Trojaborg 


