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Ny start arbejdstidsforhandlingerne 

På alle bestyrelsesmøderne gennem årets første 5 måneder har punktet Ny start og arbejds-

tidsforhandlingerne været et fast punkt. 

Der er drøftet strategi, nye forslag og konsekvenserne af ikke at indgå en aftale. 

I takt med at en lang række andre kommuner og lærerkredse er blevet færdige med deres 

forhandlinger, er det blevet mere over mere åbenlyst for bestyrelsen, at ambitionsniveauet 

ikke er særligt højt i København. Mange af diskussionerne ved forhandlingerne har drejet 

sig om ledelsesretten sat over for lærernes professionelle råderum. 

 

Forhandlingerne er ved at nærme sig et punkt, hvor det må briste eller bære. Bestyrelsen er 

meget bevidste om, at flekstidsord op til 5 timers mulighed for individuel placering af forbe-

redelsestiden har været en forbedring af arbejdsforholdene, men der er stadig for mange op-

gaver i forhold til den afmålte tid. Det går ud over forberedelsestiden, som derfor må skær-

mes. De seneste forhandlingsmøder har derfor drejet sig om, hvordan det kunne løses. 

 

 

KLF´s årsregnskab for 2018 

Bestyrelsen fik forelagt det reviderede årsregnskab for 2018. 

Regnskabet udviser et overskud på 2.779.099 kr.  

 

Bag det pæne driftsresultat kan man imidlertid konstatere, at selvom kontingentindtægterne 

er steget fra 15,9 mio. kr. i 2017 til 16,4 mio. kr. i 2018, så dækker kontingentet ikke for-

eningens driftsudgifter. Men heldigvis bevirker afkast på værdipapirer, renter m.v., at for-

eningen samlet set går i overskud. 

 

2018 var et år med meget store udsving på børserne, så på foreningens statusposter aflæses 

en nedgang i værdien på værdipapirerne fra 152,4 mio. kr. til 148,2 mio. kr. 

 

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse på den ordinære generalforsamling til ef-

teråret. 

  

 

 

 



Bestyrelsen har besluttet at flytte 10 mio. kr. af foreningens formue over i en særlig porte-

følje med ansvarlige og bæredygtige investeringer. Når en sådan portefølje bliver etableret, 

vil vi orientere om dette på KLF’s hjemmeside. 

 

Opløsning af Hjælpekassen af 1892 

På to på hinanden følgende generalforsamlinger i Hjælpekassen af 1892 er det blevet beslut-

tet at opløse foreningen. I henhold til vedtægterne overgår formuen til Københavns Lærer-

forening. 

I første omgang er der overført 145.000 kr. til KLF I takt med at lånene i Hjælpekassen ind-

fries overføres ca. 60.000 kr. yderligere. 

Bestyrelsen besluttede, at formuen fra Hjælpekassen skænkes videre til Københavns Lærer-

forenings Kolonier med en bemærkning om, at Hjælpekassens bestyrelse gerne ser, at pen-

gene anvendes til anlæg af aktiviteter for børnene (meget gerne på Torø). Det er vigtigt for 

Hjælpekassens bestyrelse at kunne fortælle de mange lærere, der gennem årene har støttet 

Hjælpekassen, hvad deres penge bliver brugt til. 

 

 

Sputnik m.v. 

Der er startet forhandlinger mellem Lærernes Centralorganisation, der repræsenterer DLF 

og Danske Erhvervs Arbejdsgiverforening, der bl.a. forhandler på vegne af Sputnik, Basen, 

Behandlingsskolerne, Isbryderen. 

Mens der forhandles, er blokadevagterne foran Sputnik trukket tilbage. Selve stillingsbloka-

den fortsætter dog indtil der er en overenskomst, det betyder at medlemmer af LC-organisa-

tionerne ikke må søge stilling på Sputnik.   

 

1.maj 

Igen i år havde KLF sammen med hovedstadskredsene i DLF, Uddannelsesforbundet og 

Frie Skolers Lærerforening arrangeret 1. maj i Undervisernes telt. 

Ved evalueringen blev der givet udtryk for at der havde været mange medlemmer til stede, 

som havde været begunstiget med det gode vejr, gode taler, energisk musik og sang ved for-

eningens store kor. 

 

 

Sekretariatet  

Sekretariatet orienterede om, at der var faldet dom i byretten i en sag, hvor kommunen ikke 

har villet tilbagebetale for en fejlagtig lønudbetaling længere end 5 år tilbage. Dommen var 

desværre gået medlemmet imod. I samarbejde med DLF var det blevet besluttet at anke sa-

gen til landsretten. 

 

I en anden sag var et medlem blevet tildelt en tort-erstatning på 5.000 kr. fordi en skoleleder 

havde offentliggjort detaljer om afskedigelsen. Københavns kommune overvejer, at anke 

denne sag og har derfor søgt procesbevillingsnævnet om tilladelse hertil.  

 


