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Referat af bestyrelsesmødet 25. juni 2020  

 

Af 

Lars Sørensen 

 

BUF-budget 2021 

Bestyrelsen drøftede den fremadrettede budgetindsat for 2021. Børne- og Ungdomsudval-

get har på nuværende tidspunkt haft 2. behandling af budgettet for 2021. 

 

På Københavns Rådhuset er der budgetseminar for Økonomiudvalget 18.-19. august og 

Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2021 foregår 27.august. 

Det er foreningens overordnede synspunkt, at hver en krone, der er foreslået effektiviseret 

på skoleområdet i budget 21, er en krone for meget. Skoleområdet er gennem de sidste 

mange år blevet effektiviseret langt ind i kerneydelsen, og det kan mærkes ude på skolerne. 

Vi er i gennemsnit 5,5 lærerstilling færre på de almene skoler end i 6-byerne, og det er 

uholdbart. Foreningen så helst, at der blev investeret i området fx i form af flere 2-

lærertimer, mindre klasser, efteruddannelse, indsatser for de 20% fagligt svageste, men i 

stedet ser vi besparelser og effektiviseringer. 2 % effektivisering, som er besluttet af kø-

benhavnske politikere, der hvert år skal findes internt i kommunen, svarer til 160 mio. kr. 

på Børne og Ungeområdet, Dette for at der skal være penge til projekter og indsatser, så vi 

gerne fjernet, så skolerne ved, hvor mange penge, de har at drive skole for og ikke år efter 

år skal skære på kernen i arbejdet.  

I den nuværende situation mente formanden og næstformanden, at foreningen skal foreslå 

en budgetindsat på nogle mere begrænsede områder:  

 Chancelighed. At der fx udarbejdes en indsats for de 20 % svageste. Det kunne være et 

løft af to-sprogsområdet fx Kursus i dansk som andetsprog i fagene og 2-lærer ordning. 

To sprogområdet er en stor del af chancelighed. Ses i Pisa og kvalitetsrapport. Skal om-

rådet løftes kræver det flere lærerressourcer. 

 Faglig efteruddannelse. Der er brug for fag-faglige kurser, for at udvikle fagliglig viden, 

så vi kan løfte alle. Fagdidaktik med henblik på kerneopgaven 

 

På baggrund af de faldne bemærkninger udformer formanden og næstformanden den ende-

lige henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Den ordinære generalforsamling 2. oktober 2020 
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Bestyrelsen behandlede og vedtog et forslag til kalender for den ordinære generalforsam-

ling i efteråret 2020. 

Indvarslingen til generalforsamlingen vil komme på hjemmesiden i begyndelsen af august 

2020. 

Af datoer, som kan være af interesse for de almindelige medlemmer, er følgende: 

 Fredag 11. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen. 

 Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være 

indsendt til KLF´s kontor senest 18. september. 

 KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutioner til KLF's kontor 

senest fredag 11. september. 

 Mandag 14. september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at 

der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra bestyrelsen 

udsendes i videst muligt omfang samtidig. 

 Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside fredag 18. sep-

tember. 

 Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside mandag 18. september 

 

Udvalgsindstillinger 

Tidligere har foreningen haft et medlemsarrangement, som både blev sendt live og efter-

følgende blev til en podcast.  

Pædagogisk udvalg foreslog et nyt ”KLF live-arrangement”. 

Indstillingen blev principielt godkendt. PÆU arbejder videre med plan og indhold. 

 

 


