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Ny start arbejdstidsforhandlingerne 
25. februar blev der afholdt endnu et møde, hvor forhandling af  en ny lokalaftale var på 
dagsordenen. 
I bestyrelsen er der enighed om, at der er behov for en revideret lokal arbejdstidsaftale der 
giver en større grad af sikring af forberedelsestiden. 

Den nuværende aftale sikrer ikke arbejdsro om den københavnske folkeskole. Mange lærere 
stopper, personaleomsætningen er meget høj og gennemsnitstiden i jobbet som lærer i Kø-
benhavn er historisk lav. 

Det kniber med kontinuiteten, lærerne og børnehaveklasselederne får igen og igen nye op-
gaver, der går ud over sammenhængen og forhindrer, at man har tilstrækkelig tid til at for-
berede undervisningen. 

Siden efteråret har forvaltningen og KLF været i gang med en kortlægning af, hvilke proble-
mer der er i København bl.a. med personaleomsætningen, hvor det viser sig: 

• at 31 % af lærerne har under 4 års erfaring  
• at 64 % af lærerne i Københavns Kommune har under 6 års erfaring 
• at kun 17 % af lærerne har over 12 års erfaring i Københavns Kommune 
• at kun 3 % af lærerne er over 60 år. 

  
Forvaltningen er langt hen ad vejen enig med Københavns Lærerforening om, at der er pro-
blemer. Spørgsmålet er, hvad man kan gøre ved det. 

I foreningen nægter vi at anerkende, at det er et vilkår, som man må leve med. 

Fra alle skoler fortælles det samstemmende, at den individuelle tid er endt med at blive den 
residual, der er tilbage, når alle de andre opgaver er løst. Det nytter ikke med så uprofessio-
nelt syn på den vigtige undervisningsopgave. 

Det er derfor et konkret krav, at der skal anslås et forventet tidsforbrug på alle opgaver. Det 
vil hjælpe lærerne med at kunne prioritere mellem de mange opgaver, og det er også vores 
forventning, at skolelederne derfor bliver nødt til at stille rimelige forventninger til mæng-
den af opgaver og deres omfang. 



Det er bestemt ikke et ønske at arbejde under de vilkår, som fremgår af lov 409, men det vil 
i yderste konsekvens kunne være resultatet. 

 
 
 
Sputnik 
Dommen i arbejdsretten gav LC medhold, så det er et lovligt kampskridt at have stillings-
blokade af Sputnikskolerne.  
Bestyrelsen fortsætter derfor med at være blokadevagter ved Sputnikskolerne indtil der i 
slutningen af denne måned indledes forhandlinger om en overenskomst. 
  
Tillidsrepræsentantmødet 4. april 
Mødet er fortrinsvis for tillidsrepræsentanter og -suppleanter i BUF. Men hvis andre tillids-
repræsentanter ønsker at deltage er de velkomne. 
Bestyrelsen besluttede følgende dagsorden for mødet. 
• Formandens orientering 
• Udsigterne for budgettet i BUF 2020 

o Ved Økonomidirektør Nikolai Kragh Petersen, BUF. 
• Arbejdstidsaftale i BUF 

o Den lokale prioritering 
• Den nye ferieaftale 
• Persondataforordningen og tillidsrepræsentanterne 
• Skolelederuddannelsen 

o Hvor er BUF på vej hen? 
• Baglandsmøder til MED 
• HST-valget til efteråret 2019 
• Aktive medlemmer til medieinfodatabase 
• Nana Vaaben kommer med et oplæg om ´Når Verdens bedste job bliver for hårdt´: En 

undersøgelse af, hvordan lærere har det i folkeskolen  
 
Evaluering af studietur til London 
I forbindelse med at Børne- og Ungdomsudvalget var i London på studietur havde KLF´s 
bestyrelse fået mulighed for at deltage i dele af deres program. 
Bestyrelsen evaluerede turen, hvor der havde været vigtige informationer, som vil indgå i 
kommende drøftelser med politikerne fra BUU om, hvordan den københavnske folkeskole 
kan udvikle sig.  
 
 
 


