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Referat af bestyrelsesmødet 30. april 2020  
 
Af 
Lars Sørensen 
 
Corona-situationen 
På mødet 30. april var der igen status på corona-situationen. 
Foreningen havde fået meget værdifuld information fra de afholdte videomøder med til-
lidsrepræsentanterne i områderne.  
Der er ligeledes planlagt videomøder med arbejdsmiljørepræsentanterne 7. maj. På mø-
derne vil der være en kort aktuel orientering og derudover god plads til at AMR’erne ori-
enterer fra skolerne, og præsenterer problemstillinger. 
For at sikre, at der ikke er nogen, der venter på svar på rejste problemstillinger, var besty-
relsen enige om, at hvis der forventes sagsbehandling på baggrund af en rejst problemstil-
ling, så skal der sendes en mail til foreningen. 
Web-redaktøren vil meget gerne skildre gode historier fra skolernes løsninger på situatio-
nen, så man kan altid kontakte redaktøren Jan Klint. 
 
 
Periodeforhandlingerne herunder kommunikation til TR og medlemmer 
En nedsat arbejdsgruppe fremlagde en plan for kommunikation omkring periodeforhand-
lingerne. 
Der vil blive udarbejdet en fælles power point til zoom-møderne med områderne 14. maj. 
Power pointpræsentationen skal være klar så den kan behandles på bestyrelsesmødet 7. 
maj. 
 
Skolestruktur 
Der er en høring på vej om ny skolestruktur i Valby, Ørestad, Nordhavn og Nørrebro. 

Inden 2026-2027 skal der bygges fire nye skoler klar i Valby, Ørestad, Nordhavn og på 
Nørrebro. Beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget i København om ny skolestruktur i 
de 4 bydele skal i høring. Der er følgende planer: 

• Valby 
Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole bliver basisafdelinger (fx 0.-5. klasse), og 
den nye skolebygning ved Torveporten bliver udskolingsafdeling (fx 6.-9. klasse). Af-
delingerne udgør én samlet skole med fælles skoledistrikt.  

 
• Nørrebro 

Den nye skolebygning i De Gamles By bliver en del af den nuværende Guldberg Sko-
le, og i høringsperioden undersøger forvaltningen, hvor basisafdeling (indskoling og 
mellemtrin) og udskolingsafdeling bedst placeres.   
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• Ørestad 
Den nye skole i Vejlandskvarteret bliver en selvstændig skole med 0.-9. klasse, som vil 
indgå i det mulige fælles skoledistrikt i Ørestad. 
 

• Nordhavn 
Den nye skole ved Levantkaj bliver en selvstændig skole, der bygges som en basisaf-
deling (fx 0.-5. klasse). Skolen skal på sigt udvides med en udskolingsafdeling (fx 6.-9. 
klasse) centralt i Ydre Nordhavn og – på lang sigt - endnu en basisafdeling i Ydre 
Nordhavn. 

 
Fagligt udvalg vil på bestyrelsesmødet 14. maj komme med en indstilling om, hvordan 
KLF i samarbejde med de berørte skoler arbejder videre med foreningens høringssvar. 
 
Sekretariatet orienterer om løbende sager 
Sekretariatet orienterede om, at der i den totale lockdown-periode ikke havde været særligt 
mange tjenstlige sager. Men i takt med genåbningen var der igen en del sager, hvor sekre-
tariatet var bisidder. 


