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Referat af bestyrelsesmøderne 20. og 23. april 2020  

 

Af 

Lars Sørensen 

 

Corona-situationen 

 

På baggrund af henvendelse fra en tillidsrepræsentant havde bestyrelsen en drøftelse af 

anvendelse af Zoom til videomøderne med områdetillidsrepræsentanterne. 

Henvendelsen fra tillidsrepræsentanten gik på, om ikke teams kunne anvendes i stedet, da 

man var vant til at anvende dette mødeforum. 

Bestyrelsen besluttede at fastholde anvendelsen af Zoom på områdemøderne, da Zoom 

fungerede bedre, og at der ikke var meldinger om tekniske problemer i forhold til tillidsre-

præsentanterne deltagelse. Bestyrelsen var bekendt med, at Zoom i visse situationer havde 

været hacket. 

Bestyrelsen drøftede de mange tilbagemeldinger fra sidste videomøde. Her blandt andet 

problemer med rengørings- og værnemidler, pauser, vilkår for deltidsansatte og de særlige 

problemstillinger der er på vores specialskoler. Det blev besluttet, at der afholdes nyt om-

rådemøde på Zoom torsdag 30. april.  

 

Periodeforhandlingerne 

Den arbejdsgruppe, der blev nedsat på sidste bestyrelsesmøde, havde udarbejdet et første 

oplæg, hvor nogle af spørgsmålene, som blev drøftet var: 

Hvordan kan der ske en orientering af TR og medlemmer. Derudover er der brug for at vi 

afklarer, hvordan vi inddrager TR og medlemmer? 

Det er vigtigt, at der sker en tydelig forventningsafklaring af, hvad vi kan forvente os af en 

central arbejdstidsaftale ’der skal kunne stå alene’, og som vi kan ’støtte ret på’.  

Der er på grund af corona-situationen fastsat en ny deadline fro et resultat af periodefor-

handlingerne som er 24. maj. Udvalget vil på kommende bestyrelsesmøde fremlægge en 

mere detaljeret plan for foreningens kommunikation frem mod at der et eventuelt  

arbejdstidsresultat.   

 

Bæredygtighedspolitik for KLF 

På baggrund af et oplæg fra sekretariatet havde bestyrelsen en førstebehandling af formu-

leringen af en bæredygtighedspolitik for Københavns Lærerforening. 

Nogle af tiltagene handlede om, hvilke tiltag sekretariatet skulle arbejde videre med. Det 

drejede sig fx om højere grad af affaldssortering, reduktion af plastikforbrug, nedsættelse 

af energiforbrug og bæredygtig indkøbspolitik. 

Andre tiltag skal bestyrelsen arbejde videre med på et bestyrelsesseminar. Det drejer sig fx 

om regler for transport, brug af kursussteder og etiske investeringer.  

 

Sag om regulering af løn 

I forbindelse med et lønbesøg på en skole havde en konsulent fundet fejl i et medlems løn-

udbetaling. 
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Københavns kommune havde kun været indstillet på at regulere lønnen 5 år tilbage, idet 

man mente, at kravet længere tilbage var forældet. Man udbetalte derfor kun den manglen-

de løn for den femårige periode. 

KLF havde derfor sammen med DLF anlagt en sag ved byretten for at få kommunen til at 

udbetale den manglende løn for hele ansættelsesperioden, da det efter foreningens opfattel-

se er arbejdsgiverens pligt til at sørge for den korrekte løn. 

I første omgang tabte foreningen sagen i byretten, men da sagen blev anket til landsretten, 

blev sagen vundet. Sagen medfører, at medlemmet yderligere får mere end 80.000 kr. ud-

betalt. 

 


