
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 

8. august 2019 

 

af  

Lars Sørensen 

 

Den nye lokalaftale i BUF 

På skoleårets første bestyrelsesmøde blev den hidtidige information omkring den nye lo-

kalaftale om arbejdstid drøftet. Dels det fælles møde som KLF havde sammen med for-

valtning og skolelederforeningen dels foreningens eget TR-møde lige før sommerferien. 

Allerede 12. august vil der være et kursus for tillidsrepræsentanterne. Indholdet i dette kur-

sus vil være meget baseret på, hvordan det er muligt at indhegne den afsatte tid til forbere-

delse. I den forbindelse vil der blive præsenteret nogle udarbejdede regneark, som vil kun-

ne anvendes til at føre kontrol med tiden.  

 

Evaluering af Folkemødet på Bornholm 

Igen i år havde KLF´s deltagelse været en stor succes. Foreningens deltagere (tillidsrepræ-

sentanter, bestyrelse og meningsdannere) har været i dialog med mange folkemødedeltage-

re, og det er vurderingen, at folkemødedeltagelsen også er med til at styrke tillidsrepræsen-

tanternes fagpolitiske handlekraft. Ligesom tidligere år, var KLF-korets deltagelse en vig-

tig del af foreningens samlede indsats. 

Med henblik på næste års folkemøde blev det foreslået, at planlægningen skulle ske i 

tværgående udvalg, og ikke som hidtil i foreningens pædagogiske udvalg. 

 

Skolestruktur og specialundervisning 

Børne- og ungdomsområdet har i de kommende år udsigt til, at der (igen) kommer store 

besparelser. Dels er der  et markant stigende antal elever, der har behov for mere vidtgåen-

de specialundervisning, dels  arbejdes der med at ændre skolestrukturen så der kan spares 

ved større klasser 

Foreningen er repræsenteret i de to følgegrupper, der er nedsat. Det vil være Børne- og 

Ungdomsudvalget der skal beslutning eventuelle ændringer på de to områder.  

 

Vedtægtsændringer – valgperiodens længde 

Valgperioden på 2 år for bestyrelsen i KLF følger den længde, der er fastsat i DLF´s ved-

tægter. Da KLF tidligere har haft gode erfaringer med en treårig valgperiode vil bestyrel-

sen foreslå DLF, at der i de enkelte kredse er mulighed for en længere valgperiode end 2 

år.  

Hvis en sådan vedtægtsændring besluttes af DLF, skal der efterfølgende tages stilling til 

valgperiodens længde på generalforsamling i KLF. 

 

Den ordinære generalforsamling 2019 

Bestyrelsen tog fat på planlægningen af efterårets ordinære generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes i år fredag 1. november med efterfølgende medlemsfest.  

På mødet blev indholdet i formandens skriftlige beretning drøftet. 
 



 

 

Vigtige datoer:  

7. oktober  

Bestyrelsen forholder sig til de indkomne resolutionsforslag og fremsætter evt. egne forslag, som 

efterfølgende lægges på hjemmesiden. 

Beslutning om tildeling af KLF´s Gyldne Pegepind. 

Husk at indsende forslag til kandidater til KLF´s Gyldne Pegepind inden. 

Husk at indsende forslag til resolutioner inden 

 

Fredag 18. oktober  

Den endelige dagsorden til generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. 

Den skriftlige beretning lægges på hjemmesiden. 

Regnskaber og eventuelle vedtægtsændringer er lagt på hjemmesiden. 

 

Valg til Hovedstyrelsen i DLF 

3 medlemmer af KLF´s nuværende bestyrelse opstiller som kandidater til det kommende 

Hovedstyrelsesvalg til efteråret: Næstformanden Inge Thomsen, Katrine Fylking og Kjell 

Nilsson. 

Lars Sørensen som p.t. er medlem af Hovedstyrelsen har besluttet ikke at genopstille. 

Bestyrelsen håber, at alle 3 kandidater fra KLF opnår valg, men det vil kræve en høj 

stemmeprocent i København.  

Bestyrelsen besluttede følgende kalender: 

 5. september. TR-møde med 5-10 minutters oplæg fra hver af kandidaterne. 

 November. Tilbud om valgmøder arrangeret områdevis. 

 7. november. TR/AMR møde hvor der uddeles plakat + flyers der reklamerer for valget og 

for KLF’s kandidater. 

  


