
REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 

21. og 31. januar samt 7. februar og 18. februar 2019 

af  
Lars Sørensen 

 

 

På grund af en presset kalender med megen anden mødevirksomhed, har det i januar været 

svært at finde tid til et længere samlet bestyrelsesmøde. Der er derfor afholdt fire mindre 

bestyrelsesmøder 21. og 31. januar samt 7. februar og 18. februar siden sidste referat af 

bestyrelsesmøderne.  

 

 

Ny start arbejdstidsforhandlingerne 

På alle møderne siden efteråret er bestyrelsen blevet holdt løbende orienteret om 

drøftelserne og forhandlingerne med forvaltningen.  

Det er meget svære forhandlinger, hvor vi på en række områder står et stykke fra 

hinanden.Foreningens udgangspunkt er først og fremmest , at der skal større synlighed 

omkring det tidsmæssige omfang af arbejdsopgaverne. 

 

Sputnik 

Dommen i arbejdsretten gav LC medhold, så det er et lovligt kampskridt at have 

stillingsblokade af Sputnikskolerne.  
Bestyrelsen fortsætter derfor med at være blokadevagter ved Sputnikskolerne og  

vi håber og forventer nu, at forhandlingerne om en overenskomst kommer i gang. 

Der er desuden afholdt et møde med medlemmer fra alle private dagbehandlingsskoler, hvor 

der var et fint fremmøde. På mødet havde medlemmerne lejlighed til at blive opdateret på 

situationen og få svar på deres mange spørgsmål. 
  

Budgettet i KLF 

Bestyrelsen har godkendt budgettet for foreningens drift for det kommende år. Der er fortsat 

en tilgang af medlemmer, der bevirker, at der kan budgetteres med et overskud. 
 

Ny konsulent i KLF 

Fra 1. maj 2019 begynder Jakob Munk Jensen som ny konsulent i KLF. Jakob kommer fra 

DLF, og har hidtil arbejdet med bl.a. afskedsager og arbejdsmiljø.  

Jakob skal fortsat have arbejdsopgaver i forhold til DLF´s tillidsrepræsentantuddannelse. 

En af de nuværende konsulenter er gået på deltid og sammenholdt med de mange flere nye 

medlemmer har det skabt det mulighed og behov for endnu en ansættelse. 

 

Tillidsrepræsentantmødet 7. februar 

Bestyrelsen evaluerede mødet, hvor følgende emner var på dagsordenen:  
- Lokale arbejdstidsdrøftelse 

- TR´s rolle før, under og efter fag- og opgavefordelingen 

- Lokale lønforhandlinger 



- Nye lærere 

- Forflyttelsessituationen 

- Sputnik og øvrige private dagbehandlingsskoler 
- Konference med øvrige faglige organisationer 27. februar 

 

Der henvises endvidere til reportagen på hjemmesiden. 

 

Lærerindernes hus 

Tidligere bestyrelsesmedlem Ane Lykkegaard havde frem til sin død været en af KLF´s 

repræsentanter i bestyrelsen for Lærerindernes hus. 

Katrine Fylking blev udpeget som nyt bestyrelsesmedlem fra KLF.  

 

Hjælpekassen af 1892 
Ane Lykkegaard have også været foreningens repræsentant i bestyrelsen for Hjælpekassen 

af 1892. 

Som ny repræsentant blev Jane Pilegaard udpeget. 

 

Budgetmøder med de forskellige politiske partier 
Som tidligere nævnt er udsigterne for Budget 2020 og for kommende års budgetter i BUF 

meget sorte. 

Repræsentanter for bestyrelsen afholder derfor sammen med Skole og Forældre København 

møder med de forskellige politiske partier for at høre deres ønsker og prioriteringer for 
næste års budget. Samtidigt får vores repræsentanter mulighed for at fortælle, hvor anstrengt 

situationen allerede nu er omkring skolernes budgetter, og at der ikke er plads til flere 

rammebesparelser.  
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