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Referat af bestyrelsesmødet 18. juni 2020  

 

Af 

Lars Sørensen 

 

 

TR-tema 2020 

En gang om året afholdes et temakursus for tillidsrepræsentanter og -suppleanter. 

I nogle år har det været et fælles kursus for samtlige tillidsrepræsentanter, i andre år har 

der været sigtet på et brush-up-kursus for erfarne tillidsrepræsentanter, som har kunnet 

uddannes i nye emner, som måske ikke var i deres oprindelige grunduddannelse. I takt med 

at EU har spillet en større rolle i både uddannelsessystemet og det aftaleretlige system, har 

der med jævne mellemrum været arrangeret egentlige studieture til Bruxelles. 

Bestyrelsen besluttede at årets TR-tema kursus tilbydes samtlige tillidsrepræsentanter og -

suppleanter på LO-skolen 2. -3. november. 

På et bestyrelsesseminar efter sommerferien skal bestyrelsen drøfte en mere langsigtet plan 

for den del af tillidsrepræsentantuddannelsen, der ligger ud over grunduddannelsen. 

 

 

TR-kursus privat 2021 

I en årrække har Frederiksberg Lærerforening (FLF) været primus motor i det årlige kursus 

for tillidsrepræsentanterne ved de private grundskoler med gymnasieoverbygning. KLF´s 

tillidsrepræsentanter ved de private gymnasiers grundskoler har været indbudt til at delta-

ge. 

Fra det kommende skoleår vil Frederiksberg Lærerforening imidlertid kun organisere læ-

rerne ved en skole – den franske skole Prins Henrik, idet Johannesskolen ikke længere vil 

have en gymnasieoverbygning og lærerne derfor skal være organiseret i Frie Skolers Læ-

rerforening. 

Bestyrelsen besluttede derfor, at det fælles kursus med FLF afholdes for sidste gang i 

2021. Fra 2022 vil kurset afholdes i regi af KLF. 

  

 

BUF-budget 2021 

Børne og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har 2. behandlet forslaget til budget 

2021. I bestyrelsen var der en diskussion af, om hvorvidt det nyttede fortsat skulle argu-

mentere imod de foreslåede nedskæringer i 2021, eller om der skulle vælges en strategi, 

hvor der i stedet blev argumenteret for budgetudvidelser/forbedret service på andre områ-

der. 

Det blev besluttet, at formanden sammen med bestyrelsen budgetudvalg forsøgte at udar-

bejde et forslag til budgetindsats, der drøftes på skoleårets sidste bestyrelsesmøde 25. juni. 
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Program for bestyrelsesseminaret 

I hverdagen kan det ofte svært at få plads til de længere politiske drøftelser. Der er derfor 

en tradition for, at bestyrelsen sammen med foreningens konsulenter en gang om året er på 

et todages seminar, hvor der er tid og plads til en mere grundlæggende drøftelse af mange 

forskellige og lidt større spørgsmål og problemstillinger. 

På et bestyrelsesseminar skal der ikke træffes beslutninger, og der er plads til at man kan 

prøve forskellige synspunkter af. Der kan så efterfølgende så træffes beslutninger på besty-

relsesmøder. 

Bestyrelsen drøftede vægtningen af de forskellige områder i programmet og godkendte det 

fremlagte program med en enkelt tilføjelse. 

 

Den nye hjemmeside 

Hen over sommeren vil vores hjemmeside skifte udseende. Webredaktøren gav en oriente-

ring og en status på processen og det nye udseende. 

 

Høringssvar 

Til orientering orienteres herved om to af de høringssvar, som er resultatet af tidligere be-

styrelsesbehandling: 

 

1. 

KLF følgende bemærkninger til høring - Fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for 

Ørestaden 

KLF støtter, at skoledistriktet for Kalvebod Fælles Skole, Ørestadens Skole og Skolen på 

Hannemands Allé og en eventuel kommende skole nær Vejlands Allé sammenlægges til et 

fælles skoledistrikt i en femårig forsøgsperiode. 

Hvis forsøget skal medføre større forældretilfredshed, skal det være tydeligt og klart, hvor-

for man eventuelt ikke får sit førsteønske opfyldt.      

2. 

Høring skolestruktur 

Det er KLF’s klare vurdering, at ulemperne ved de foreslåede skolesammenlægninger 

langt overstiger fordelene.  

De københavnske folkeskoler er allerede i dag kendetegnet ved store skoler og høje klas-

sekvotienter. Faktisk er der i tæt på 4 ud af 10 klasser en klassekvotient på 25 elever eller 

derover. Elevantallet i klasserne vurderes af KLF’s medlemmer som et problem for elever-

nes udbytte af undervisningen – dette blev endnu engang dokumenteret i en stor medlems-

undersøgelse fra Danmarks Lærerforening fra 2019. Problemet er jf. medlemsundersøgel-

sen langt større end tilsvarende resultater på landsplan, og samtidig markant stigende i fol-

keskolen i København sammenlignet med et tilsvarende spørgsmål i en undersøgelse fra 
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2017 – således oplever 45 % af de adspurgte københavnske lærere og børnehaveklassele-

dere, at færre elever i klassen er et af tre rammevilkår, der vil give det største løft af ele-

vernes undervisning.  Coronasituationen med mindre elevgrupper og en sammenhængende 

og typisk kortere skoledag har medført en markant nedgang i magtanvendelse og vold og 

trusler og ifølge vores medlemmer styrket trivslen blandt eleverne.   

Fra 4-skolesamarbejdet på Amager ved vi, at koordineringen og samarbejdet mellem de tre 

0.-6. klasseskolerne og Højdevangens Skole, der er skole for 7.-9. klasse, er en tidskræ-

vende, men nødvendig prioritering. Det handler om, dels, at sikre en god overgang til den 

nye skole, dels en koordinering af hvilke undervisningsprogrammer, systemer, og strategi-

er der bruges på de 4 skoler.  

På Damhusengens Skole (sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole), var der 

endda samme økonomiske ramme, som skolerne hidtil havde modtaget de første år. På 

trods af det, resulterede sammenlægningen i et presset arbejdsmiljø med sygefravær, per-

sonaleudskiftning og en oplevet ringere faglig kvalitet.  

Det er erfaringen, at det er de fagligt og socialt svageste elever, der vil have sværest ved et 

skifte, og at det kræver en stærk faglig og pædagogisk koordinering at få en fornuftig 

overgang til den nye del af skolen – erfaringen er her, at en god overgang er helt afgørende 

for succesen, men også meget svært og særdeles tidskrævende at etablere og vedligeholde. 

Desuden er der erfaringer med, at forældresamarbejdet og forældrenes indbyrdes relationer 

får sværere kår, når klasser sammenlægges sent i skoleforløbet. Kendskab til hinanden, 

også i forældregruppen, gennem et helt skoleforløb er guld værd. ’Det kræver tillid og 

kendskab til hinanden, fx at diskutere fælles klassenorm for alkohol’ er meldingen fra en 

lærer, der underviser en ny sammenlagt 7. klasse. Der er tale om en skole og en klasseiden-

titet, og mange skift i forældregruppen, stiller store krav til forældreengagement sent i sko-

leforløbet. 

Skolestrukturplanen kommer samtidig med en anden stor forandring, hvor samtlige skoler 

og fritidshjem bliver en del af samme organisation. En forandring som også vil kræve en 

stærk prioritering fra ledelse og medarbejdere.  

Medbestemmelse, medindflydelse og medansvar vil blive presset af en ny og meget større 

organisation med 2-300 ansatte inkl. KKFO. Hvis medindflydelsen for de ansatte skal være 

nogenlunde intakt, skal der fortsat være tillidsrepræsenter på hver matrikel. Derudover skal 

det prioriteres, at de tillidsvalgte inddrages i TRIO samarbejde og i koordinering mellem 

de forskellige dele af den ny sammenlagte organisation. Oplevelsen med skole fordelt på 

flere matrikler er, at der er meget langt til den overordnede skoleleder, og at afdelingslede-

ren af den enkelte matrikel ofte ikke har mandat til at træffe de nødvendige beslutninger.  
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Folkeskolen som en enhedsskole fra 0. til 9. klasse, og klassen som det bærende organisa-

toriske grundprincip er en stor værdi i den danske folkeskole. Børn spejler sig i hinanden, 

lærer af hinanden, og de mindre børn har de store børn som gode rollemodeller i skolen. 

Det skaber helhed og sammenhæng i børne- og ungelivet. Børnene er i deres institutionsliv 

fra 0-18 år i mange miljøer, og ved en yderligere opsplitning i 0.-5. klasse og 6.-9. klasse 

på forskellige skoler, risikerer ovennævnte at gå tabt. Til eksempel, hvem husker ikke tra-

ditionen med sidste skoledag for 9. klasserne, 6. klassernes juleforestilling, modtagelsen af 

de nye 0-klasser, fælles skolefester, arrangementer og undervisningsforløb, hvor elever fra 

alle årgange er sammen. og modtagelsen af de nye 0-klasser. 

 

 

 


