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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 

23. januar, 3. februar, 6. februar og 17. februar 2020 

 

af  

Lars Sørensen 

 

 

Kommissionens afrapportering og periodeforhandlingerne 

Som en forberedelse til den ekstraordinære kongres i DLF 5. februar har der været flere 

bestyrelsesmøder, hvor de kommende periodeforhandlinger om en arbejdstidsaftale er ble-

vet drøftet. 

Tillidsrepræsentanter blev grundigt orienteret på et møde 21. januar arrangeret af DLF. 

27. januar var der møde om rapporten og periodeforhandlingerne for almindelige med-

lemmer af KLF. 

3. februar var der et ekstraordinært møde i bestyrelsen og et møde med alle de kongresde-

legerede valgt i KLF. 

5. februar drøftede og aftalte kongressen i DLF krav og strategi for periodeforhandlinger-

ne. Kongressen blev drøftet på bestyrelsesmødet 6. februar. 

I marts vil forhandlingerne så gå i gang, så foråret vil også blive præget af arbejdstidsfor-

handlingerne. 

Bestyrelsen besluttede på mødet 16. februar, at man løbende vil overveje, hvordan man 

kan støtte op omkring forhandlingerne, og hvornår der er yderligere behov for møder med 

medlemsorientering. Derfor er ’periodeforhandlinger’ fast punkt på de kommende besty-

relsesmøder.  

 

BUF-budget 2021 

Det blev besluttet at sende foreningens bemærkninger om budget 2021til Børne- og Ung-

domsudvalget (BUU) forud for det budgetseminar, som skulle afholdes 19. – 20. februar  

 

Af bemærkninger fremgik bl.a., at KLF håber, at BUU vil arbejde for, at de kommunale 

rammebetingelser udvikler sig, så vi kan investere i kommunal velfærd. KLF ser meget 

gerne en budgetudmelding, hvor bl.a. skolerne får udmeldt et kendt og pris- og lønfrem-

skrevet budget år efter år. Det vil give skoler og andre arbejdspladser mulighed for at tæn-

ke langsigtet og fokusere på at styrke den faglige kvalitet, trivsel og arbejde med at udvikle 

indsatsområder. I foreningen er vi godt klar over, at en sådan ændring vil tage tid og kræve 

styrkede økonomiske rammebetingelser, men vi håber, at BUU vil arbejde for en sådan 

forandring. 

 

På budgetseminaret skulle der også drøftes en ny budgetmodel for almenskolerne. KLF er 

ikke imod en ændret og forbedret model, hvor der kan ske budgetflytninger mellem de en-

kelte skoler, men en ny model bør ikke anvendes for at opnå et samlet sparemål på 50 mio. 

kr. i helårsvirkning, således som det fremgår af bruttokataloget for effektiviseringsforslag. 

Alle skoler har svært ved at få enderne til at mødes. Hvis BUU politisk senere beslutter en 

anden model, bør man også kunne stå politisk på mål for, hvorfor der i en ny model skal 
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ske reduktioner på fx de helt små og de helt store skoler. Det bør ikke ske ved, at det bare 

er en konsekvens af en ny model. Dette effektiviseringsforslag vil helt sikkert betyde yder-

ligere reduktion i undervisningspersonale, og det er der bestemt ikke brug for. 

Når KLF tager udgangspunkt i 6 by-sammenligningerne (de seks største danske byer) for 

2019, kan vi se, at den københavnske folkeskole allerede nu ’udmærker’ sig på en række 

nøgleområder: 

 København har med et gennemsnit på 23,2 elever langt den højeste gennemsnitlige 

klassekvotient. 

 På en Københavnsk gennemsnitsskole er der 652 elever Vi ligger her klart i toppen i 6-

by sammenligninger kun overgået af Esbjerg. 

 Vi er den af de seks største byer i Danmark, der bruger færrest penge på undervisnings-

personale pr. elev i folkeskolen. I forhold til, hvad der i gennemsnittet i 6-byerne bru-

ges på undervisningspersonale, er der på en københavnsk skole med 650 elever, 5, 5 

lærerstillinger færre. 

 

 

Politiske kommentarer på klfnet.dk 

Det blev besluttet at åbne for politiske kommentarer på skift fra BUU-medlemmer på 

klfnet.dk  

 

 

Aktiviteter omkring ´Skrot budgetloven´ 

KLF deltager aktivt sammen med de øvrige faglige organisationer og forældreorganisatio-

ner i aktiviteter, der har til formål at forbedre rammerne for den kommunale økonomi. 

 

Udvalgsindstillinger 

Det blev besluttet at afholde et medlemsarrangement med Rasmus Willig efter sommerfe-

rien. 

 

 

http://klfnet.dk/

