
1 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 

5. og 19. december 2019 

 

af  

Lars Sørensen 

 

 

Dagbehandlingsskolerne – herunder demo 12. december 

Bestyrelsen drøftede det hidtidige forhandlingsforløb med dagbehandlingsskolerne. 

Da forhandlingerne går lidt langsomt, var det blevet besluttet at afholde en markering ved 

Rådhuset i forbindelse med Borgerrepræsentationens møde 12. december. 

Budskabet er, at Københavns Kommune ikke skal købe ydelser hos leverandører, der ikke 

er villig til at tegne underviseroverenskomst. 

 

Ved den efterfølgende evaluering var der enighed om, at der havde været tale om en god 

markering, arrangeret i samarbejde med Uddannelsesforbundet og med deltagelse fra en 

lang række af kredsene omkring København, hvor det havde været muligt at få en del kø-

benhavnske politikere i tale.  

 

 

Opsamling på den lokale arbejdstidsaftale 

KLF’s bestyrelse har besluttet at punktet: ’Evaluering af lokalaftalen’ tages op med 

TR’erne på områdemøderne i januar – her er det vigtigt, at de har et klart indtryk af, hvor-

dan lokalaftalens elementer fungerer på de enkelte skoler.. Efterfølgende vil opsamlingen 

fra områdemøderne blive brugt når parterne (KLF, forvaltning og skolelederforening) mø-

des for at drøfte, i hvor høj grad intensionerne om fleksibilitet og balance mellem under-

visning, forberedelse og øvrige opgaver er indfriet. 

 

I forbindelse med evalueringen er elementerne nedenfor vigtige. 

 Prioritering af forberedelsestiden § 2 stk. 4, 5 og 6   

 I hvor høj grad er teamsamarbejdet fælles forberedelse af undervisningen? § 2 stk. 5  

 Dialog mellem lærer og leder om rammerne for og balancen i arbejdet. § 3. stk. 11 og 

12 

 ’Behovet for prioriteringer i arbejdet og medtænke behovet for pauser’. Lokalaftalens 

indledning 

 Opgørelse af arbejdstid og mængden af opgaver. 

 Områder der ikke i tilstrækkelig grad er dækket af lokalaftalen – eksempelvis vilkår for 

nyuddannede og den nødvendige tid til de tillidsvalgte. 
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 Overvejelser omkring den dialog der skal være mellem TR og leder om struktur for dia-

logen om opgaveoversigten, og arbejdet for at sikre gennemskuelighed, størst mulig 

retfærdighed og prioritering af opgaverne § 3 stk. 2.  

 

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at man i april/maj måned vil komme på frikvartersbe-

søg på folkeskolerne, og drøfte rammerne for arbejdet som lærer og børnehaveklasseleder. 

Indholdet af frikvartersbesøget planlægges i samarbejde med tillidsrepræsentanten 

 

 

Evaluering af valget til Hovedstyrelsen 

Der var opstillet 3 københavnske kandidater: 

Næstformand Inge Thomsen 

Bestyrelsesmedlem Katrine Fylking 

Bestyrelsesmedlem og nuværende hovedstyrelsesmedlem Kjell Nilsson 

I København lykkes det med stor hjælp fra tillidsrepræsentanter, at få en historisk høj 

stemmeprocent på lidt over 60 %. Desværre lykkedes det kun at få valgt Katrine Fylking, 

som til gengæld opnåede et meget flot valg.  

Der var udlovet 1.000 kr. til hver af de KLF-afdeling, der kom over en stemmeprocent på 

80 % af de stemmeberettigede i afdelingen.  

32 KLF-afdelinger kunne indkassere en præmie i den anledning. 

Ved lodtrækningen for de skoler med de høje stemmeprocenter var det Heibergskolens 

KLF-afdeling, der var den heldige vinder af en pølsevogn med betjening til et skolearran-

gement.  

 

 

Den ordinære generalforsamling 2020 

Bestyrelsen besluttede, at den ordinære generalforsamling i 2020 afholdes 2. oktober på 

Tivoli hotellet. 

 

Kommissionsrapporten om arbejdstid  

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af den lærerkommissions rapport om arbejdstid. 

Kommisionsarbejdet blev aftalt i forbindelse med overenskomst 2018 og  

analysen skal danne udgangspunkt for en forhandling mellem parterne i foråret 2020. Der 

var enighed om, at det landsdækkende tillidsrepræsentantmøde i Odense tirsdag 17. de-

cember var godt og oplysende. På kommende bestyrelsesmøder vil det blive drøftet, hvor-

dan vi skal arbejde med området frem mod at parterne forhåbentlig når til enighed om 

rammerne for lærernes arbejdstid og en aftalt afløser for arbejdstidsloven/Lov 409 sættes 

til afstemning blandt medlemmerne. Det blev besluttet at indbyde til et medlemsarrange-

ment om rapporten 27. januar kl. 17.00 – 18.30 på Frydendalsvej 24. 

 


