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Referat af bestyrelsesmødet 4. juni 2020  

 

Af 

Lars Sørensen 

 

Periodeforhandlingerne 

Bestyrelsen drøftede beslutningen om at imødekomme KL’s ønske ved at sætte forhand-

lingerne på pause, således der tidligst vil kunne foreligge et resultat efter sommerferien.  

Der blev givet udtryk for frustration over det manglende resultat, men at det i den givne 

situation trods alt er at foretrække i forhold til alternativet - et forhandlingssammenbrud. 

 

 

Københavns Lærerforenings årsregnskab 2019 

Bestyrelsen fik forelagt årsregnskabet for 2019. 

Regnskabet udviser et overskud på 2.623.239 kr., hvilket er lidt mindre end i 2018. 

Det er fortsat sådan, at kontingentindbetalingerne ikke alene dækker driften af foreningen. 

Kontingentindtægterne var på 16.755.866 kr. og foreningens samlede udgifter var 301.517 

kr. højere. Men da der er renter og afkast fra værdipapirer m.v. på 3.158.504 kr. før skat og 

en skattebetaling på 233.748 kr. ender foreningen med et overskud på de nævnte 2.623.239 

kr. 

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse på den ordinære generalforsamling 2. ok-

tober. 

 

Kommunal indsats for arbejdet med det fysiske undervisningsmiljø i folkeskolen  

Forud for Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af spørgsmålet havde KLF fået mulig-

hed for at udtale sig. Bestyrelsen besluttede at sende nedenstående synspunkter. 

KLF støtter en styrket kommunal indsats for, dels at få valgt undervisningsmiljørepræsen-

tanter på folkeskolerne, og dels at få forbedret det fysiske undervisningsmiljø. Vi har føl-

gende anbefalinger: 

 At elevrådskontaktlærerens kompetencer på området styrkes, og at rammerne for hvor-

dan der kan arbejdes med undervisningsmiljø i elevrådet tydeliggøres. 

 At det tydeliggøres hvilken opgave der ligger for skolens arbejdsmiljøgruppe i forhold 

til inddragelse af undervisningsmiljørepræsentanten i arbejdet med undervisningsmiljø 

og undervisningsmiljøvurdering og opfølgning. 

 At forvaltningen varetager opgaven med at inspirere og vidensdele.   

 At KLF og SKK inddrages inden der iværksættes en kommunal indsats. 

 At der er politisk opmærksomhed på, at et styrket fokus og en kommunal indsats vil væ-

re en ny tidskrævende opgave for elevrådskontaktlærer og arbejdsmiljørepræsentant.   

 

 

Høring om fælles skoledistrikt i Ørestaden 

Planerne om et fælles skoledistrikt i Ørestaden blev drøftet. 
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Foreningens høringssvar vil blive udarbejdet efter at vi har haft kontakt med  skolerne i det 

berørte område. 

 

 

Ny skolestruktur 

Planerne om ændringer 4 steder i byen i skolestrukturen, hvor der bl.a er foreslået basis-

skoler og overbygningsskoler blev indgående drøftet.  

De 4 steder er: 

 Valby - Lykkebo skole, Kirsebærhavens Skole og en ny skole på det gamle grønttorv 

´Torveporten 

 Nørrebro (ny skole i de gamles by samt Guldberg skolen) 

 Nordhavn 

 Ny skole i Vejlandskvarteret, hvor skolen skulle indgå i det nye foreslåede fælles skole-

distrikt i Ørestaden 

 

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, og problemet er jf. medlemsundersø-

gelsen langt større end på landsplan og samtidig markant stigende i folkeskolen i Køben-

havn sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 2017.  Det er foreningens erfa-

ring, at sammenlægningsprocesser tager tid, og at det kræver meget ekstraarbejde fra le-

delse og medarbejdere at få det nye til at fungere. Der kan derfor ikke med rimelighed hø-

stes økonomiske gevinster på baggrund af forandringen i de første mange år.  

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. I praksis er en sådan overgang meget svært og særdeles 

tidskrævende at etablere og vedligeholde. 

Desuden er det erfaringen, at forældresamarbejdet og forældrenes indbyrdes relationer får 

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

nem et helt skoleforløb er guld værd. ’Det kræver tillid og kendskab til hinanden, fx at dis-

kutere fælles klassenorm for alkohol’ er meldingen fra en lærer, der underviser en ny 

sammenlagt 7. klasse. Skolestrukturplanen kommer samtidig med en anden stor foran-
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dring, hvor samtlige skoler og fritidshjem bliver en del af samme organisation. En foran-

dring 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 leder, og at afdelingslederen af 

den enkelte matrikel ofte ikke har mandat til at træffe de nødvendige beslutninger.  

Folkeskolen som en enhedsskole (0.-9. klasse) og klassen som det bærende organisatoriske 

grundprincip, er en institution, som er kultur- tradition og værdibærende. Børn spejler sig i 

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

enhedsskolen. 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 hu-

sker ikke traditionen 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.  

 

KLF mener 

For at tydeliggøre, hvad foreningen mener på en lang række specifikke områder, er der i 

bestyrelsen vedtaget egentlige politik-papirer. Disse områder er beskrevet på hjemmesiden 

under ´KLF mener´, men det er områder, der jævnligt kræver, at man foretager et service-

tjek på udsagnene i takt med at samfundet ændrer sig. 

På dagens bestyrelsesmøde blev to meget forskellige områder førstebehandlet: 

Integration og lønpolitik. 

Begge papirer skal lige vende bestyrelsen endnu en gang inden de offentliggøres på hjem-

mesiden. 

 

 

 


