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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 

9. marts 2020 

 

af  

Lars Sørensen 

 

 

Periodeforhandlingerne 

I den kommende tid vil periodeforhandlingerne være et fast punkt på dagsordenen på be-

styrelsesmøderne. Forhandlingerne startede 5. marts og de forventes afsluttet senest 27. 

april. 

Det er under overvejelse at arrangere et medlemsarrangement. Den nærmere planlægning 

og mulighed for praktisk gennemførsel vil dog afhænge af den nuværende situation om-

kring coronavirus. 

 

 

BUF-budget 2021 

Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at tankerne om sammenkædning af en ny bud-

getmodel og besparelser er taget bordet lige nu. Selve tanken om en ny budgetmodel arbej-

des der videre med. 

 

Bestyrelsen besluttede at sende nedenstående bemærkninger til Børne- og Ungdomsudval-

get forud for behandlingen på udvalgsmødet 11. marts: 

 

Det er glædeligt at se, at der denne gang ikke er forslag, der betyder rammebesparelser på 

kommunens almene folkeskoler. Vi håber som tidligere meddelt, at det fremadrettet bliver 

muligt at undgå de årlige krav om effektiviseringer. 

I skal være opmærksomme på, at besparelser på nedenstående områder har konsekvenser: 

Nedlæggelse af kompetencecentre på almenområdet: De omfattede skoler har brugt tid 

samt pædagogisk og faglig energi på at løfte opgaven, det skal her bemærkes, at det ikke er 

mange år siden, at initiativet blev besluttet. Udvikling tager tid, og det er derfor vigtigt, at 

nye initiativer får den nødvendige tid til udvikling af indsatser. Der er meget fokus på vi-

densdeling i kommunen og i forvaltningen. Det er eksempelvis ærgerligt og problematisk, 

at vidensdeling og inspiration fra Nørre Fælled Skole i forhold til dansk som andetsprog, 

med dette effektiviseringsforslag, ikke længere vil være eksisterende.   

Varig videreførelse af besparelse på specialområdet: Specialområdet har de seneste år væ-

ret gennem flere sparerunder. Det er specialskoler, der modtager børn med stadig mere 

komplekse problemstillinger, og som er hårdt presset på den faglige kvalitet. Det er for-

eningens håb og forventning, at området ved kommende budgetforhandlinger ikke igen 

skal udsættes for ’effektiviseringer’.  

Reduceret kørsel til svømmeundervisning: Børn har godt af at bevæge sig, men det vil 

formodentlig blive opfattet som et problem for svømmeundervisningen, at den længere 
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gåtid betyder kortere tid i vandet. Desuden vil det logistisk tage tid, at få større grupper af 

elever gennem brusekabinerne, og generelt set er det ikke uden problemer at have så man-

ge børn i en svømmehal, hvor der også er andre brugere.   

Øget brugerbetaling til Billedskolen: Der skal være opmærksomhed på, at dette ikke må 

betyde, at færre københavnske børn og unge får glæde af dette tilbud. 

Forøgelse og differentiering af priser for kolonideltagere: Det er med honoraret til lærere, 

der tager på sommerkoloni lykkedes at få langt flere skolehold – her også skolehold fra 

skoler med børn og familier med presset socioøkonomi, og det er forventningen, at mange 

københavnske lærere vil fravælge et koloniophold, hvis honoraret bortfalder. Der skal også 

her være opmærksomhed på den øgede brugerbetaling, der kan betyde, at børn med et be-

hov for koloniophold af økonomiske årsager afholdes fra at deltage. 

Reducerede udgifter til modersmålsundervisning: Holdstørrelsen vil uden tvivl få betyd-

ning for, hvor mange hold der oprettes, og der vil formodentlig også være små sproggrup-

per, der ikke vil kunne tilbydes MMU. Derudover er en stor faglig og aldersmæssig spred-

ning en god grund til at fastholde mindre holdstørrelser. 

 

Nationale test 

Bestyrelsen besluttede også at sende nedenstående opfordring om brug af nationale test til 

Børne- og Ungdomsudvalget:  

”Københavns Lærerforening vil herved opfordre jer til at tage en drøftelse af brugen af 

nationale tests på de københavnske folkeskoler i skoleåret 19/20. 

Undervisningsministeriet har lagt det ud til den enkelte skoleleder at vurdere, om der skal 

gennemføres nationale tests på skolen i marts og april. 

København har tidligere ansøgt om at blive fritaget for nationale tests, indtil der er en af-

klaring, ligesom fx Holbæk Kommune har gjort. 

Nu har politikerne i Holbæk Kommune besluttet, at hører de ikke andet, skal skolerne 

droppe både frivillige og obligatoriske nationale test i foråret. Vi vil fra KLF opfordre jer 

til at gøre det samme, så eleverne, forældrene og lærerne i København oplever at være en 

del af et samlet skolevæsen, og at der ikke er forskelsbehandling på dette område, alt efter 

hvilken skole man er elev, forældre eller lærer på.”  

Bestyrelsesvalget 

For at få en så høj stemmedeltagelse som muligt besluttede bestyrelsen, at der igen ved 

valget af bestyrelse og yderligere kongresdelegerede skal være præmier til de skoler og 

institutioner, der har høje stemmeprocenter. Følgende blev besluttet: 

Der er 1.000 kr. til hver KLF-afdeling, der kommer over en stemmeprocent på 80 % af de 

stemmeberettigede i afdelingen. Dog skal KLF-afdelingen med under 10 medlemmer have 

en valgdeltagelse på 90 %. 
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Blandt alle KLF-afdelinger med over 25 medlemmer og med en stemmeprocent på mere 

end 80 % af de stemmeberettigede i afdelingen trækkes der lod om et gæstebesøg af en 

pølsevogn til et arrangement på skolen.  

 

 

 

Planlægning af TR-mødet 23. april 

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af, hvilke punkter der burde komme på dagsor-

denen på mødet for tillidsrepræsentanter og -suppleanter i BUF. 

Følgende punkter blev foreslået: 

 Periodeforhandlingerne 

 Den lokale arbejdstidsaftale – hvad viser evalueringen 

 Skolestruktur 

 Budget 2021 

 Ny budgetmodel 

 Vold, trusler og chikane 

 MED evaluering 

 Dagbehandlingsskolerne 

 Skoleårets tilrettelæggelse (forflyttelserne) 

 Hvad er KLF´s vigtigste opgave i de næste år 

 

Der foreslås gruppedrøftelser om MED-evaluering og indflydelse på skoleårets tilrettelæg-

gelse 

 

På et møde med områdetillidsrepræsentanterne 12. marts vil den endelige dagsorden blive 

fastlagt. 

 

 

 


