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REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 

7. og 18. november 2019 

 

af  

Lars Sørensen 

 

Evaluering af den ordinære generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling i Korsgadehallen blev evalueret på bestyrelsesmødet 7. 

november. 

Der var desværre i år et faldende antal deltagere. Til selve generalforsamlingen deltog kun 

ca. 250 deltagere og noget lignende deltog i den efterfølgende spisning. Dog var der ca. 50 

generalforsamlingsdeltagere, der gik inden middagen, og ca. 50 deltagere der først kom til 

spisningen og den efterfølgende fest. 

Bestyrelsen drøftede årsager til det lave fremmøde og initiativer, der kunne højne deltagel-

sen. Denne drøftelse genoptages på et møde inden jul, hvor det er hensigten at træffe be-

slutning om tid, sted og form for næste års generalforsamling. 

 

Bestyrelsen debatterede også indholdet i generalforsamlingen. 

Alle vedtagne resolutioner og udtalelser er blevet sendt til de respektive modtagere: 

Borgerrepræsentationen, Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningen i BUF. Desuden 

blev det drøftet, hvordan vi internt i KLF arbejder med de forskellige generalforsamlings-

vedtagelser. 

 

Formanden gav på generalforsamlingen to tilsagn: 

Dels et tilsagn om hvad de videre planer er for de skoler, der har fået udskudt byggesager. 

Denne arbejdsopgave vil formanden selv arbejde videre med. 

Dels et andet tilsagn om at undersøge, hvad man kan gøre for at modvirke den stigende 

vold mv. over for lærere og børnehaveklasseledere. Den foreløbige beslutning blev, at der 

skal indledes en kortlægning af hvad andre kredse og organisationer har gjort samt at der 

arbejdes for øgede ressourcer, og for en prioritering af ressourcer til forebyggelse og til at 

forhindre at vold fortsat er en del af lærerarbejdet. 

 

Bestyrelsen besluttede også, hvad der videre skal ske med de vedtagne resolutioner og ud-

talelser, hvor beslutningerne blev, som gengivet nedenfor. 

a.  Budgetindflydelse mv. Formandsskabet arbejder videre for at få fx fælles normer for 

budgetindsigt og regnskabsaflæggelse fra de administrative fællesskaber. 

b.  Sputnik.  Sagen er forankret i formandsskabet, der arbejder videre med DLF, Uddan-

nelsesforbundet m.m. Der påtænkes en demonstration ved BR-mødet 12. december. 

c.  Resolution om målstyring.  

 Det videre arbejde forankres i pædagogisk udvalg 

d.  Resolution om vold og trusler. Sagen er forankret i fagligt udvalg. 

e.  Ændringsforslaget til Johan Elkjærs resolution om kvalitetssikring. Indgår som obs-

punkter i arbejdet for at styrke rammerne for lærerarbejdet. 
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Valget til Hovedstyrelsen i DLF og gevinster ved høj stemmeprocent 

Der er 3 københavnske kandidater: 

Næstformand Inge Thomsen 

Bestyrelsesmedlem Katrine Fylking 

Bestyrelsesmedlem og nuværende hovedstyrelsesmedlem Kjell Nilsson 

Stemmebarometer 

I lighed med tidligere vil der blive adgang til løbende at følge stemmeprocenten på lands-

plan, på kredsniveau og på arbejdspladsniveau. Dog vil arbejdspladser med 5 eller færre 

stemmeberettigede medlemmer ikke fremgå. 

Bestyrelsen vedtog nedenstående for at fremme en høj valgdeltagelse ved Hovedstyrelses-

valget 2019. 

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 %. 

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. Formanden og næstformanden medvirker ved ser-

veringen i pølsevognen. 

 

 

KLF´s evaluering af den lokale arbejdstidsaftale 

Sammen med forvaltningen skal der i 1. kvartal 2020 foretages en evaluering, hvor der 

drøftes erfaringer med implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale, og om hvorvidt 

intentionerne om fleksibilitet og balance mellem undervisning, forberedelse og øvrige op-

gaver er indfriet. 

Herud over ønsker foreningen at foretage son egen undersøgelse, hvor der med udgangs-

punkt i lokalaftalens værdier udarbejdes en spørgeguide til områdemøderne med tillidsre-

præsentanterne i januar. 

Det kan fx være: 

 Forberedelsestidens ukrænkelighed 

 Afgrænsning af forberedelsesopgaven 

 Opgørelse af arbejdstid og mængden af opgaver 

 Dialog om rammerne for arbejdet mellem lærer og leder 

 Andet – det vi ikke har fået ind i aftale. Nyuddannede lærere, TR/AMR´s tidsforbrug 
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Planen er også at følge op med besøg på folkeskolerne i et frikvarter i april/maj efter ny-

valget til KLF´s bestyrelse. 

 

 

 

 

Hvordan skal der arbejdes med områdemøderne mm 

I de senere år er møder, hvor tillidsrepræsentanterne fra folkeskolerne deltager områdevis 

blevet en stadig vigtigere del af foreningens arbejde. I nogle områder er der næsten 100 % 

deltagelse og i andre områder kniber det lidt mere. 

Bestyrelsen drøftede på den baggrund, hvilke forventninger der er skal være til tillidsre-

præsentanterne på områdemøderne og til den valgte områdetillidsrepræsentant. 

Formanden vil på baggrund af debatten udarbejde et forslag. 

 

Skolestruktur 

Der var en indledede drøftelse af foreningens holdning til forslaget om skolestruktur. 

Det blev besluttet at fagligt udvalgt skulle udarbejde et udspil til ´Hvad KLF mener om 

skolestruktur´. 

 


