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Ny start arbejdstidsforhandlingerne 
På mødet var der igen en drøftelse af, hvorledes sikre man arbejdsforholdene for lærerne i 
København. 
 
Foreningen har modtaget en række dybt foruroligende tal på personaleomsætningen i 
BUF. 
Tallene viser blandt andet, at  
• at 31 % af lærerne har under 3 års erfaring  
• at 64 % af lærerne i Københavns Kommune har under 6 års erfaring 
• at kun 17 % af lærerne har over 12 års erfaring i Københavns Kommune 
• at kun 3 % af lærerne er over 60 år. 
 
Efter foreningens opfattelse viser disse tal, at der er store problemer i kommunen med at 
fastholde lærerne. Der er derfor god grund til at se på, om man fx ved at sikre bedre ar-
bejdsforhold også kan sikre en højere grad af stabilitet i kommunen. 
 
Det oplæg til mandat, som foreningens forhandlere skal have forud for forhandlingerne 
blev nøje gennemgået og justeret på en række punkter. 
 
Planen er fortsat, at der sammen med forvaltningen foretages en fælles afdækning af pro-
blemområder i perioden frem mod jul, hvorefter de egentlige forhandlinger kan påbegyn-
des. 
 
 
Den ordinære generalforsamling 2019 
På grund af et meget tæt mødeprogram i oktober 2019 besluttede bestyrelsen, at den ordi-
nære generalforsamling i 2019 holder flyttedag fra før efterårsferien til efter efterårsferien 
– nærmere bestemt til fredag 1. november 2019 – fortsat i Korsgadehallen. 
 
Evaluering af TR-tema 2018 
I de senere år har der hvert 3. år været et særligt TR-tema for tillidsrepræsentanter og -
suppleanter placeret i Bruxelles. 
I starten af november 2018 var et hold på 60 deltagere af sted. Studieturen bød på besøg i 
både EU-kommissionen og Europaparlamentet. Igen i år var det et vellykket arrangement 
med mange inspirerende input. Bestyrelsens evaluering viste imidlertid også punkter, hvor 
der kunne strammes lidt op. I vurderingerne forud for en evt. studietur på et senere tids-
punkt indgik følgende punkter: 
Skal gruppen være mindre end 60 deltagere? 
Skal turen indbefatte et møde i Ministerrådet? 
Skal der være et længere interval end 3 år mellem studieturene? 
 



 

 

Sputnik 
 
Som tidligere nævnt er der varslet blokade over for skolen Sputnik fordi man ikke har vil-
let indgå en læreroverenskomst for de undervisere, der er på stedet. 
 
Bestyrelsen drøftede de videre skridt i forhold til blokaden. Her blandt andet, hvordan vi 
bedst muligt gør opmærksom på, at lærerne på Sputnik har væsentlig ringere løn- og pen-
sionsvilkår, og at det skævvrider konkurrenceforholdene mellem kommunale og private 
specialundervisningtilbud.  
 
Der er senest sendt nedenstående åbne brev til medlemmerne i Børne- og Ungdomsudval-
get og Socialudvalget: 
 
 

Blokade af Skolen Sputnik og Sputnik STU 

Københavns Lærerforening er vidende om, at Sputnik, Basen og Behandlingsskolerne 
11.10.2018 har rettet henvendelse til jer som københavnske politikere i BUF og SOF.  

KLF har gennem flere år forsøgt at indgå overenskomst på Sputnikskolerne, hvor forenin-
gen har en større gruppe medlemmer. Efter et resultatløst forløb blev opgaven overtaget af 
Lærernes Centralorganisation og dermed også Danmarks Lærerforening. LC/DLF har her-
efter haft et ligeledes resultatløst forløb, som blev afsluttet med, at der meget overraskende 
blev indgået overenskomst med Socialpædagogernes Landsforening.  

Elever, der modtager undervisning i et dagtilbud eller et anbringelsessted, skal have un-
dervisning i den fulde fagrække i overensstemmelse med folkeskolelovens almindelige 
regler om fag og timetal, og dette har kommunen også forpligtelse til at tilse, når der kø-
bes pladser udenfor det kommunale tilbud. Jf. Hyrdebrev af 5. juli. 2016 fra Ministeriet 
for børn, undervisning og ligestilling. 

På den baggrund er det også svært at forstå, at Sputnik med flere kan mene sig dækket ind 
af en overenskomst, der kun dækker en meget lille del af Sputnikskolernes opgave. 

Overenskomsten med SL dumper læreroverenskomsten på en lang række områder. Blandt 
anden betyder overenskomsten, at vore medlemmer her vil få reduceret deres pensionsbe-
taling væsentligt, og at de desuden ikke vil være sikret den lønudvikling, som lærergrup-
pen følger.  

Da det ikke er lykkedes for LC/DLF at indgå overenskomst, der sikrer rimelige løn- og 
arbejdsvilkår, er der indledt blokade af Skolen Sputnik og Sputnik STU. Det betyder, at 
foreningens medlemmer ikke kan søge ansættelse på Sputnik.  


