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Referat af bestyrelsesmødet 11. og 14. maj 2020  

 

Af 

Lars Sørensen 

 

Denne gang var bestyrelsesmødet fordelt over to dage. Håbet var, at der derved var mulig-

hed for at nå at behandle andre sager end corona-situationen og periodeforhandlingerne, 

som det stort set havde været tilfældet på de sidste bestyrelsesmøder 

 

 

Corona-situationen 

På mødet blev der drøftet den generelle situation samt perspektiverne for genåbning for de 

store klasser. De københavnske skoler er kendetegnet ved relativt små klasselokaler, man-

ge elever i klasserne og begrænsede udearealer og det vil helt sikkert have betydning for i 

hvor høj grad skolerne vil kunne holde fysisk skole for 6.-9. klasse.  

I en kommende TR og AMR-udsendelse gøres opmærksom på, at afstandskravet fortsat er 

2 m. mellem lærer og forreste række i klasselokalet.  

 

 

Periodeforhandlingerne herunder kommunikation til TR og medlemmer 

Der var udarbejdet slides og talepapir til det videomøde, der senere på dagen 14. maj skul-

le holdes med tillidsrepræsentanterne. 

Møderne blev afholdt efter følgende plan: 

kl. 13.45 – 14.45: Valby, Vesterbro og Kongens Enghave samt, Amager og Nørrebro 

kl. 15.00 – 16.00: Østerbro og Vanløse, Brønshøj, Husum  

På bestyrelsesmødet blev sagen drøftet, og der var referat af et kredsformandsmøde og ho-

vedstyrelsens arbejde. 

 

 

BUF-budget 2021 og ny budgetmodel 

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af det nye forslag til budgetmodel. Til det næste 

bestyrelsesmøde vil der blive udarbejdet et notat, der bl.a. beskriver sammenligningsgrund-

laget mellem den nuværende budgettildelingsmodel og forslag til ny model. 

Den nye budgettildelingsmodel forventes sendt i høring efter andenbehandlingen i Børne- 

og Ungdomsudvalget 16. juni 2020. 

 

KLF´s kalender for 2. halvår 2020 

På grund af corona-situationen var der flere arrangementer i foråret, som blev aflyst. 

Det blev besluttet at flytte pensionistkurset til foråret 2021, hvor det så søges gennemført 

på Hotel Frederiksdal. 

Et medlemskursus specielt tilrettelagt for bl.a. PPR-ansatte medlemmer søges gennemført i 

efteråret 2020. 
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KLF´s driftsrapport efter 1. kvartal 2020 

Bestyrelsen fik forelagt foreningens driftsrapport for 1. kvartal. På nuværende tidspunkt er 

der et beskedent underskud på godt 7.000 kr. 

 

Støtte til Arbejdermuseet 

Foreningen havde fået en henvendelse fra Arbejdermuseet om økonomisk støtte som følge 

af manglende indtægter på grund af corona-lukning. 

Bestyrelsen besluttede at bevilge 5.000 kr. 

 

 


