
REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 
10. og 20 december 2018 samt 7. januar 2019 
af  
Lars Sørensen 
 
 
Ny start arbejdstidsforhandlingerne 
Bestyrelsen er løbende blev orienteret om og inddraget i drøftelserne og forhandlingerne 
med forvaltningen.  
I december 2018 og starten af januar 2019 er drøftelserne med forvaltningen fortsat med 
henblik på en fælles forståelsesramme, og diskussion af i hvor høj grad vi kan få indflydelse 
på problemer som det meget store antal lærere der forlader den københavnske folkeskole og 
antallet af ikke læreruddannede i lærerstillinger. Det er aftalt, at forvaltning, skolelederfor-
ening og KLF sammen tager ud på 4 skolebesøg for at blive klogere på udfordringer og løs-
ninger. De 4 skoler, der skal besøges i løbet af januar/februar måneder, er Katrinedalskolen, 
Heibergskolen, Sundbyøster Skole og Vigerslev Allé skole. Desuden vil der være et besøg 
af kommissionen på Tagensbo Skole, hvor både den administrerende direktør Tobias Stax 
og KLF´s formand Lars Sørensen også deltager. 
 
Sputnik 
I december og januar har KLF´s bestyrelse sammen med tillidsrepræsentanter og repræsen-
tanter fra Uddannelsesforbundet stået foran Sputniks skoler og gjort opmærksom på, at der 
ikke er indgået overenskomst for det lærerarbejde, der finder sted på skolerne. 
Sputnik har indbragt blokaden af lærerstillinger for Arbejdsretten, som behandlede sagen før 
jul. Der ventes afsagt en kendelse i løbet af januar måned. 
 
Budgetudmeldingen i BUF 
Der er ikke foretaget budgetudmelding der tager højde for de reelle en løn- og prisstignin-
ger. 
Det betyder, at en lille tosporet skole skal spare  en ½ lærerpost på årsbasis, da reduktionen 
de fleste steder først foretages efter sommerferien, betyder det, at der efter sommerferien vil 
være mindst en lærerpost mindre pr. skole! 
Bestyrelsen drøftede den alvorlige reduktion på et tidspunkt, hvor lærerne i forvejen er me-
get pressede på mange opgaver og en for ringe lærernormering. 
 
Pensionisternes julefest 
Bestyrelsen evaluerede den afholdte pensionist julefest 3. december. 
Der var enighed om, at festen og logistikken fungerede fint. 
 
Tillidsrepræsentantmødet 7. februar 
Bestyrelsen drøftede hvilket indhold, der skulle være i mødet. Følgende emner blev fore-
slået:   
 
- Lokale arbejdstidsdrøftelser 



- Fag- og opgavefordelingen 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 


