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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 

19. august 2019 

 

af  

Lars Sørensen 

 

 

Kursus om den lokale arbejdstidsaftale 

12. august blev der afholdt et ekstraordinært kursus for tillidsrepræsentanterne i BUF om, 

hvordan man lokalt kan holde styr på forberedelsestiden efter reglerne i den nye lokalafta-

le. Da kurset blev afholdt på elevernes første skoledag efter ferien, har flere tillidsrepræ-

sentanter udtrykt ønske om at få dubleret kurset. 

Bestyrelsen besluttede at dublere kurset 2. september. Hvis man som tillidsrepræsentant 

ikke er superskarp til excel, er man velkommen til at tage en kollega med. Kurset vil have 

karakter af en workshop, hvor der tages afsæt i de deltagende skolers opgaveoversigter, 

aktivitetsmødeplaner og skemaer. 

 

Pridearrangementerne  

Bestyrelsen evaluerede de to afholdte arrangementer i anledning af prideugen. Dels kanal-

rundfarten med cAnal Tour, som på trods af regnvejret var en stor succes. Dels deltagelsen 

i prideoptoget om lørdagen. Det er dejligt, at DLF centralt nu også støtter Prideoptoget 

økonomisk, og at rigtigt mange lærere fra hovedstadsområdet deltog i Danmarks største 

mangfoldighedsfest og havde haft en god dag. I 2021 kommer WorldPride til København, 

og vi forventer også at være en del af denne store københavnerbegivenhed.   

 

KLF´s driftsregnskab efter 1. halvår 2019 

Bestyrelsen fik forelagt driftsregnskabet efter første halvår 2019. Der er flere medlemmer 

end budgetteret, så årsregnskabet kan forventes at udvise et mindre overskud. 

 

TR-mødet 5. september 

Ifølge årskalenderen i KLF skal der afholdes tillidsrepræsentantmøde 5. september. Besty-

relsen havde en drøftelse af hvilke emner, der skulle på dagsordenen. Følgende emner blev 

foreslået: 

- Aktuel orientering 

- Kandidater til HST-valget 

- Skolestruktur 

- Specialundervisning 

- BUF´s økonomi 2019 og 2020 

- Opfølgning på lokalaftalen 

 

Opfølgning på resolutioner mv fra generalforsamlingen 2018 
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Som et led i forberedelsen af dette års ordinære generalforsamling gennemgik og debatte-

rede bestyrelsen endnu en gang de vedtagelser og tilsagn, der var givet på sidste års gene-

ralforsamling, og hvordan der arbejdes med disse. 

 

 

Områdemøderne i BUF i august/september 

Der vil fra bestyrelsens side blive lagt vægt på følgende emner:  

- Lokal arbejdstid 

- Generalforsamlingen 

- Nyuddannede/nyansatte 

Herud over kan der være særlige emner i de enkelte områder. 

 

Indstilling om opgradering af hjemmesiden 

En indstilling om opgradering af hjemmesiden blev tiltrådt. En ny hjemmeside kan forven-

tes at være på nettet først i det nye år. 

  


