
 

1 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmødet 10. september 
af 
Lars Sørensen 
 
Den ordinære generalforsamling 
På mødet var der en første gennemgang af formandens skriftlige beretning. 
Sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer har skrevet nogle af bidragene til beretningen, så 
der blev foretaget en del tilføjelser og præciseringer. 
Den skriftlige beretning genoptages på bestyrelsesmødet 14. september. 
 
Det blev desuden drøftet hvilke resolutioner og udtalelser skulle fremsætte på generalfor-
samlingen. I første omgang udarbejdes en resolution om, at man ikke i Københavns 
Kommunes budgetforlig for 2021 har tænkt ekstramidler til driften af den københavnske 
folkeskole. 
 
Bestyrelsen besluttede, på baggrund af corona-situationen, at aflyse spisning og under-
holdning efter generalforsamlingen. 
Til selve generalforsamlingen vil der blive taget alle corona-hensyn, således at generalfor-
samlingen kan gennemføres i trygt og sikkert. 

 
Høring om ny budgetmodel i BUF 
Formanden havde udarbejdet et udkast til høringssvar, der blev tiltrådt med en bemærk-
ning om, at foreningen principielt er enig i den nye model, men det er altid svært, når nog-
le skoler får færre midler som følge af en ny model. 
Desuden understreges det, at KLF ikke kan anbefale, at midlerne til de tosprogede elever 
slås sammen med midlerne til sociale kriterier. 
 
OK21 
Bestyrelsen har besluttet at invitere til medlemsmøde forud for, at den på Danmarks Læ-
rerforenings kongres senere på måneden skal vedtage de endelige krav til overenskomsten.  
Mødet holdes i foreningens hus Frydendalsvej 24, 2. sal, onsdag 16. september kl. 16.30-
18.00 
På mødet vil de foreløbige krav som Hovedstyrelsen i DLF har besluttet blive gennemgå-
et, og der vil være god plads til spørgsmål og debat.  
 
Proces for arbejdstidsforhandlingerne og implementering 
Det vil nok være et mere eller mindre fast punkt på dagsordenen i den kommende tid. Det 
første møde på Rådhuset omkring Arbejdstidsaftale 20 og vores lokalaftale er aftalt. 
Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af krav og forventninger i den forbindelse. 


