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Referat af bestyrelsesmødet 7. januar med forlængelse 11. januar 2021 

af Lars Sørensen 

 

 

 

Lokalaftale i tilknytning til A20  

Før jul gik forhandlingerne med forvaltningen om en ny lokalaftale i tilknytning til A20 i 

stå, da der på det tidspunkt ikke kunne opnås enighed om, hvordan formalia på aftalen 

skulle være. 

På mødet 7. januar blev det med 7 stemmer for 1 imod og 1 der undlod besluttet at genop-

tage forhandlingerne på baggrund af en ny formulering der tydeliggør, at aftalens juridiske 

parter er Børne- og Ungdomsforvaltningen og KLF. 

 

Forvaltningen kunne godtage den nye formulering fra KLF, og på den baggrund blev den 

endelige aftale så indgået med offentliggørelse 8. januar. 

 

Evaluering af forløbet og den videre proces i forhold til det videre arbejde med aftalen 

tages på dagsordenen på næste møde.  

 

Der var oprindeligt planlagt en række kursuseftermiddage om lokalaftalen og A20 for til-

lidsrepræsentanterne på Frydendalsvej. På grund af Corona-situationen er disse kursusef-

termiddage sat i bero. 

I første omgang gennemføres 3 identiske webinarer: 28. januar, 4. februar og 11. februar, 

hvor DLF har tilrettelagt indholdet. Tillidsrepræsentanterne i BUF vil modtage et link til 

den dato, hvor de skal deltage. 

 

For at kvalificere arbejdet på skolerne agter KLF at udarbejde en række funktionsbeskri-

velser, som kan anvendes af tillidsrepræsentanterne forud for de drøftelser, der skal ske på 

skoleniveau mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. På baggrund af et oplæg fra sekreta-

riatet havde bestyrelsen en første drøftelse af indholdet i funktionsbeskrivelserne. 

Funktionsbeskrivelserne er et udvalg af de opgaver, der kan høre hjemme under de enkel-

te opgavebeskrivelser i forbindelse med opgaveoversigten. Det er ikke en udtømmende 

liste, og man kan lokalt have et andet indhold i opgaverne. 

Det vigtigste er, at der sker en lokal drøftelse med ledelsen om balancen mellem de lokale 

beskrivelser og den estimerede tid til opgaverne. Det vil være en hjælp for både ledere og 

lærere, når man med opgaveoversigten skal vurdere sammenhængen mellem lærerens tid 

og opgaver. 
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Kontingentfritagelse for pensionister over 75 år 

 

Af KLF´s vedtægter fremgår det i § 6 stk. 4. at ”medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontin-

gentfrie. 

Af DLF´s vedtægter, som blev ændret på kongressen i 2019, fremgår det, at indtil udgan-

gen af 2020, er medlemmer som er fyldt 75 år, fritaget for kontingent. Fra 1. januar 2021 

opnås kontingentfritagelse fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af 

ret til folkepension. 

Det betyder, at de medlemmer, der fylder 75 år i 2021, alle er født i 1946 og kan derfor 

efter DLF´s vedtægter først blive kontingentfrie i 2023. Bestyrelsen drøftede, hvorledes 

dette sammenstød mellem de to vedtægter kunne løses. 

KLF kan først foretage en vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling til oktober 

2021. Til den tid foreslås følgende formulering: ”Kontingentfritagelse på grund af alder 

følger fra 1. januar 2022 bestemmelserne i DLF´s vedtægter”. 

Indtil da vil KLF betale kontingentandelen for pensionisterne til DLF, hvilket svarer til et 

årligt kontingent på 852 kr. KLF har 64 medlemmer, der fylder 75 år i dette kalenderår. 

Ved en nogenlunde ligelig fordeling af fødselsdagene kan der på den baggrund forventes 

en udgift på ca. 27.000 kr. 

Opkrævningen for første kvartal er allerede sket af DLF. Der skal derfor findes ud af, 

hvorledes tilbagebetalingen kan ske. 

 

 

Nationale test 

 

Pædagogisk udvalg havde foreslået, at der rettes henvendelse til Børne- og Ungdomsud-

valget (BUU) om Nationale test i lyset af den seneste udmelding fra Undervisningsmini-

steriet omkring gennemførsel af de nationale test i skoleåret 20/21. 

 

På BUU-mødet 24. april 2019 og efterfølgende godkendt i Borgerrepræsentationen blev 

det besluttet, at Københavns Kommune skulle henvende sig til Undervisningsministeriet 

med henblik på fritagelse for brug af de nationale test. Det blev desuden besluttet, at resul-

taterne af de nationale test ikke skulle indgå i support- og kvalitetssamtalerne med skoler-

ne, så længe der er uvished om deres validitet. 

 

Nu har Undervisningsministeriet så meldt ud, at man efter ”mindre forbedringer” af de 

nationale test skal gennemføre disse i skoleåret 20/21 – helt på normal vis. Foreningen vil 



 

3 

 

derfor spørge BUU om, det er i overensstemmelse med den politiske holdning i Køben-

havn, at der fortsat skal gennemføres Nationale test. 

 

 

Forberedelse af områdemøderne i januar 

Der blev foreslået følgende indhold: 

Aktuel orientering fra TR om Corona 

Tilbagemelding fra TR om A20 lokalaftalen 

Afgangsprøver. 

 

 

KLF og BR-valget 2021 

Der er valg til Borgerrepræsentationen i år. Bestyrelsen havde derfor en første drøftelse af, 

hvilke aktiviteter, der skal være i den forbindelse. De foreløbige tanker er: 

• en valgfilm sammen med Skole og forældre 

• valgmøde i forlængelse af et TR-møde 

• ”valgbod” for partierne i forbindelse med et grillarrangement. 

Punktet genoptages på kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Henvendelse fra en kreds af TR på Østerbro 

En kreds af TR på Østerbro, havde rettet henvendelse fordi de ikke mente, at foreningen 

var synlig nok i denne Corona-periode. På baggrund af debatten i bestyrelsen svarer for-

manden bl.a.: 

At foreningen forsøger at orientere bedst muligt, og er selvfølgelig glad for henvendelse 

og opmærksomhed, når vi ikke helt lykkes med opgaven.  

At der meget jævnligt udsendes TR og AMR-orienteringer, der beskriver rammerne for 

arbejdet i den københavnske folkeskole. Det gør vi fordi vi kan se, at ledere ikke altid ori-

enterer om de muligheder, der beskrives i de ugentlige ledermails der sendes fra forvalt-

ningen i forhold til håndtering af Coronasituationen. 

At foreningen også søger at give tydelige meldinger på situationen, og hvad KLF mener, 

når vi er sammen til TR-møder fysisk eller virtuelt.  

At foreningen forsøger at påvirke inden forvaltningens linje fastlægges, og diskuterer 

jævnligt urimeligheder og forskelle på, hvordan der forvaltes med direktion og områdele-

dere. Som det er lige nu styres der helt efter de retningslinjer der kommer fra sundheds-

myndighederne og ministeriet´ - dette på trods af, at København med høje smittetal kunne 

have handlet effektivt på disse, med fx midlertidige skolelukninger eller nødundervisning 

på skoler med høje smittetal.  
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At foreningen med opslag, medlemsbreve og senest med pressemeddelelse, som er ud-

sendt i samarbejde med pædagogorganisationerne, er tydelige på, hvad vi mener, er rime-

lige og sikre rammer for arbejdet.  

At foreningen har undladt at have kasse med ’ofte stillede spørgsmål’ på vores hjemme-

side, da der alt for ofte ændres i retningslinjerne. Der er her god hjælp at hente på DLF’s 

hjemmeside. Se link nedenfor:  

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-

ansaettelsesregler  

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler
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