
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 
Torsdag 1. november 2018 
af  
Lars Sørensen 
 
 
Foreningens strategiske overvejeler og organisationen 
Bestyrelsen fortsatte drøftelserne om et internt strategiforløb. 
Der har været kontakt til to konsulenter fra DLF, som er kommet med et oplæg til forløb. 
På baggrund af de faldne bemærkninger drøfter formanden videre med konsulenterne om 
formen for forløbet. 
 
Resolutioner og tilsagn fra den ordinære generalforsamling 
Bestyrelsen drøftede og aftalte, hvordan der skulle følges op på vedtagelser og tilsagn fra 
den ordinære generalforsamling. 
 
Bestyrelsens resolution om ny Lokalaftale på arbejdstid med tilføjelse af ny bombe 
om tid til støtte og vejledning af nyuddannede: Indholdet indgår i forhandlingerne om 
ny Lokalarbejdstidsaftale med BUF 
 
Johan Elkjærs forslag om kvalitetsnormer (inkl. tilsagn i forhold til involvering):  
Der nedsættes arbejdsgruppe på fire medlemmer med næstformand, formand fra fagligt 
udvalg og en repræsentant yderligere fra hvert udvalg. Arbejdsgruppen kommer som før-
ste del af gruppens arbejde med forslag til plan for arbejdet på et kommende bestyrelses-
møde. 
 
Efteruddannelsesstrategi for børnehaveklasseledere (tilsagn): Formanden har kontakt 
med Ulla Kock Sørensen, formand for børnehaveklasselederne og medlem af Hovedstyrel-
sen i DLF. Hun vil give en opsamling på de aftaler, der er indgået i andre DLF-kredse om 
efteruddannelse af børnehaveklasseledere. Efter dette orienteres den københavnske børne-
haveklasselederbestyrelse og endeligt aftaler KLF’s bestyrelse, hvordan vi arbejder videre 
med tilsagnet.  
 
Forslaget fra Linda Ravn og 14 medlemmer fra Skolen ved Sundet om Sundheds-
ordning for foreningens medlemmer. Formandsskabet arbejder på, at alle lærere og bør-
nehaveklasseledere omfattes af kommunens tilbud om ’skoletegnet’ ordning. 
 
Driftsrapport for KLF efter 3. kvartal 
Sekretariatschefen gennemgik driftsresultatet efter årets første 9 måneder. 
Der blev givet regnskabsforklaringer på budgetposter hvor der havde vist sig at være et 
merforbrug.  
Samlet set er der fortsat sorte tal på bundlinjen. Det endelige årsresultat vil dog være af-
hænge af udviklingen i foreningens investeringsporteføljer. 
 
 
 
 



 

 

Kongressen i DLF 
Bestyrelsen evaluerede forløbet af den kongres i DLF, der lige var overstået. Samlet set 
havde det været en god og udbytterig kongres, hvor flere af medlemmerne i KLF´s delega-
tion havde haft indlæg fra talerstolen. 
 
Tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentantmødet 22. november  
Bestyrelsen drøftede forslag til punkter og indhold på det fælles TR- og AMR-møde 22. 
november. 
Den foreløbige dagsorden vil indeholde følgende punkter: 
 

- Ny start drøftelserne med forvaltningen i BUF, herunder skolebesøgene og 
planen for det videre arbejde 

- Konferencen om skolehjem samarbejde i digitaliserings tidsalder 
- Blokaden af Sputnik 
- Lærerliv 17, som er et bræt som stilles til rådighed for skolernes arbejde med-

arbejdsmiljøet 
- Mobilisering ved aktioner og demonstrationer 
- Halvårsmøderne i BUF 

 
 
 


