
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 22. OKTOBER 2018 
 
af  
Lars Sørensen 
 
Generalforsamling og fest 5. oktober 
 
Rammerne og afviklingen af årets generalforsamling fungerede fint, og det lykkedes at 
afvikle en generalforsamling med flere indholdstunge punkter. Vi er tilfredse med igen at 
være tilbage i Korsgadehallen, og med at omkring 400 af foreningens 5.300 medlemmer 
deltog i generalforsamlingen og den efterfølgende fest.  
Bestyrelsen havde 1. behandling af resolutioner og tilsagn, og vi vil på så på et kommende 
møde tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med generalforsamlingsbeslutnin-
gerne. 
 
Ny start forhandlingerne med BUF 
Der blev orienteret fra møder med Børne- og Ungdomsforvaltningen/BUF og 1. behandlet 
krav til forhandlingerne. Punktet vil blive genoptaget på kommende møde. Foreningen har 
sammen med BUF fastlagt fire ’afklaringsmøder’ op til jul – her vil vi arbejde med kort-
lægning af problemer og diskutere løsningsmuligheder – der vil så være en egentlig gen-
forhandling af vores lokalaftale om arbejdstid i de første måneder af det nye år.  
Efter bestyrelsens skolebesøg er det blevet meget tydeligt, at der på en lang række områder 
er brug for forbedringer og prioriteringer med det formål at styrke den københavnske fol-
keskole som en attraktiv arbejdsplads, hvor vi som ansatte oplever, at vi kan give god un-
dervisning til alle elever, og hvor vi bliver inddraget i, hvordan skolen styres og udvikles.  
 
Evaluering af foreningsaktiviteter 
Foreningen har været initiativtager, arrangør, medarrangør eller deltager på en række ar-
rangementer, eksempelvis: Fælles møde for tillidsrepræsentanterne i Københavns Kom-
mune, budgetdemonstration, Pride, Grillfest for KLF’s medlemmer og møde for KLF’s 
tillidsrepræsentanter i BUF. Vi vil på kommende bestyrelsesmøde diskutere, hvordan vi 
styrker opbakningen fra KLF-medlemmer til demonstrationer mm., som arrangeres af de 
københavnske fagforeninger.  
 
Blokade mod Sputnik 
Danmarks Lærerforening har iværksat blokade mod det private tilbud Sputnikskolerne, 
som i lang tid har værget sig mod at indgå overenskomst. Det betyder, at foreningens med-
lemmer fra 4. oktober ikke må søge job på Sputnikskolerne. På bestyrelsesmødet diskute-
rede vi, hvilke aktiviteter vi skal iværksætte for at gøre opmærksom på de løn-, pensions- 
og ansættelsesvilkår, som ansatte (heriblandt en del medlemmer af KLF) må arbejde un-
der.  
 
 


