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Ny start arbejdstidsforhandlingerne 

Bestyrelsen kunne efter et meget langt forhandligsforløb endelig på et møde 11. juni god-

kende resultatet af  en ny lokal arbejdstidsaftale. På mødet 11. juni var der nogle sidste for-

slag til ændrede formuleringer, som efterfølgende skulle godkendes af forvaltningen. 

Med aftaleresultatet bevares flekstidsordningen med op til 5 timers mulighed for individuel 

placering af forberedelsestiden, og der sikres tid til både fælles og individuel planlægning af 

undervisningen. Desuden er der aftalt et solidt evalueringsforløb, der har til formål at for-

følge, at det der er aftalt også i praksis kommer til at fungere.  

 

Sputnik og de øvrige dagbehandlingsskoler 

Forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation, der repræsenterer DLF og Danske 

Erhvervs Arbejdsgiverforening, der bl.a. forhandler på vegne af Sputnik, Basen, Behand-

lingsskolerne, Isbryderen, går ikke just hurtigt. 

Bestyrelsen fik en aktuel orientering af formanden for overenskomstudvalget Gordon Ør-

skov Madsen og leder af forhandlingsafdelingen i DLF Camilla Vendelboe Hagensen 

Mens der forhandles, er blokadevagterne foran Sputnik trukket tilbage. Selve stillingsbloka-

den fortsætter dog, indtil der er en overenskomst. Det betyder, at medlemmer af LC-

organisationerne ikke må søge stilling på Sputnik. KLF følger fortsat forhandlingerne tæt, 

og vurderer på den baggrund, hvordan der kan handles, så vi hurtigst muligt får rimelige og 

aftalte løn- og ansættelsesvilkår for vore medlemmer på de private dagbehandlingsskoler.  

Næste forhandlingsmøde er aftalt til 30. august.   

 

Folkemødet på Bornholm 

På bestyrelsesmøder i løbet af foråret er KLF´s deltagelse i folkemødet på Bornholm blevet 

planlagt. I dagene 13. – 15. juni deltog ca. 50 medlemmer af foreningen med bestyrelse, til-

lidsrepræsentanter og KLFkoret.  

Som årets tema for KLF´s deltagelse var valgt emnet: ´Afskaf de nationale test´. Dette emne 

er stadig brandvarmt og aktuelt landspolitisk.   

KLF’s tillidsrepræsentanter og bestyrelse kom i kontakt med rigtig mange folkemødedelta-

gere og havde gode snakke om test, og foreningens kor gjorde stort indtryk ved arrangemen-

ter og spontant på Folkemødet. 

 

Torø 

En del af bygningsmassen på Torøgård er helt nedslidt og forfalden, så bestyrelsen skulle 

tage stilling til en helt nødvendig renovering af bygningerne. Der er søgt fondsstøtte, og der 



er indkommet ½ mio. kroner til formålet. Det dækker desværre ikke de samlede udgifter, 

som beløber sig til ca. 5,5 mio. kr. Bestyrelsen tiltrådte derfor en indstilling om, at den eksi-

sterende kassekredit blev udnyttet fuldt ud for at betale projektet. 

 

Bestyrelsesvalg 2020 

Bestyrelsen tiltrådte en kalenderplan for afviklingen af opstillingsgeneralforsamlingen og 

valget til KLF´s bestyrelse i 2020. 

Der er anvendt følgende principper: 

 Fra opstillingsgeneralforsamlingen til afstemningen begynder er der ca. 4 uger – der skal 

både være tid til, at den digitale redaktør får videoer og fotos på plads, samt til at få et re-

ferat på hjemmesiden. 

 Selve afstemningen er lagt hen over en weekend. Der er afsat 4 hverdage til afstemnin-

gen. 

 Afstemningen skal være tilrettelagt således, at den er afsluttet inden påsken. En nyvalgt 

bestyrelse kan tiltræde efter påske. 

 

Kalender for valget til bestyrelsen 2020 

 Primo december 2019. Opstillingsgeneralforsamlingen indvarsles på hjemmesiden, og 

der orienteres om kandidatorienteringen 13. januar 2020.  

 Mandag 13. januar 2020. Møde for interesserede kandidater til bestyrelsen. Der redegø-

res for arbejdets omfang, frikøb, forventninger, opstillingsmødets forløb, videoindslag 

m.v. 

 Torsdag 20. februar 2020 kl. 16.30 ─ Opstillingsgeneralforsamling. Der er i forvejen 

planlagt et fælles TR-møde denne dag, så der i lighed med 2018 vil være mulighed for 

flere deltagere i generalforsamlingen ved, at den er i forlængelse af et TR-møde. 

 Frem til 19. marts −Valgkamp. Referatet af opstillingsgeneralforsamlingen lægges på 

hjemmesiden og kandidaterne får plads til egne indlæg på hjemmesiden. 

 Fredag 20. marts kl. 8.00 – onsdag 25 marts kl. 16.00. Afstemningsdage. Valget foregår 

ved elektronisk urafstemning. Resultatet vil foreligge 25. marts kl. 17.00 på hjemmesi-

den. 

 


