
Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2015 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 

Flemming Barfred, pensionist og Malene Brandt, Skolen ved Sundet blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens 

vedtægter, at det fornødne materiale ligeledes var udsendt rettidigt, og at generalfor-

samlingen på denne baggrund var beslutningsdygtig. 

  

2. Valg af referenter 

Anne Lindegård og Vinni Hertz, KLF’s sekretariat blev valgt. 

 

3. Vedtagelse af forretningsorden 

Den af bestyrelsen foreslåede forretningsorden blev vedtaget.  

 

4. Formandens beretning, herunder beretning fra kolonierne 

Punktet blev indledt med den mundtlige beretning – bilag 1 til dette referat. Der var 

fremsendt 2 resolutionsforslag, som blev behandlet under punktet 4.1.  

Den skriftlige beretning kan læses på foreningens hjemmeside 

http://www.klfnet.dk/fileadmin/user_upload/billeder/Jan/GF15/Formandens_beretning.pdf 

4.1 Løn og arbejdstid 

Resolution fra Gasværksvejens Skole, der lyder: ” KLF’s bestyrelse skal i de kom-

mende forhandlinger om arbejdstiden med Københavns Kommune arbejde på, at 

skolernes lærere får mulighed for at arbejde 5 timer hjemme, om ugen.” Guldberg 

Skole trak deres forslag, der også omhandlede ønsket om mere fleksible muligheder 

for forberedelse. Resolutionen fra Gasværksvejens Skole blev vedtaget med 92 stem-

mer for og 88 imod. 

 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet. 

 

Fortsættelse af generalforsamlingen 5. november 2015 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

5. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag til kontingent blev godkendt. 

 

7. Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt 

 

8. Valg af 2 revisorer: Keld Jørgensen og Niels Jensen blev genvalgt til revisorer og Helge Mårup 

blev valgt til revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 

http://www.klfnet.dk/fileadmin/user_upload/billeder/Jan/GF15/Formandens_beretning.pdf


              Bilag 1 

      

 

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING KØBENHAVNS LÆRERFOR-

ENINGS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2. OKTOBER 2015 

I denne mundtlige beretning koncentrerer jeg mig om det væsentligste, der er sket, siden den 

skriftlige beretning blev afsluttet. Den skriftlige beretning er udsendt elektronisk til de med-

lemmer, som vi har mailadresse på, og den kan ses på hjemmesiden. Den elektroniske ud-

sendelse betyder en senere deadline, og at behovet for tilføjelser er mindre.  

I den mundtlige beretning anvendes samme nummerering som benyttes i den skriftlige 

beretning, således at debatten kan tages samlet. 

1. Løn og arbejdstid 

Forståelsespapiret 

Vi er nu et par måneder henne i skoleåret, og i foreningen kan vi nu begynde at drage de 

første konklusioner i forhold til det reviderede Forståelsespapir, som er gældende i dette 

skoleår. 

Vi må desværre konstatere, at på rigtig mange skoler er de aftalte ændringer ikke slået i-

gennem. Der er fx ikke uddybende opgaveoversigter, ingen mødeplan, det drøftes ikke, 

hvordan nye opgaver kan nås, og der tages ikke stilling til den samlede forberedelsestid. Det 

er nødvendigt med en mødeplan, så man véd, hvad dagene skal tælle i tilfælde af fravær, og 

så man har en ramme at måle planen op mod. Mødeplanen kan så opdeles i fix- og flekstid, 

hvor man på arbejdsdage fx kan afgøre, om man vil have flekstimerne placeret om morgen-

en eller om aftenen eller samle mange flekstimer på en bestemt ugedag. 

Hvis man arbejder med fleksible skemaer, så skal der være klare aftaler om, hvordan dagene 

tæller i tilfælde af fravær. 

Det er beskæmmende, at der er så lidt forståelse for lærernes arbejdsvilkår, og at vilkårlig-

heden råder i så stort et omfang. 

På et møde med direktionen i mandags 28. september havde vi en indledende drøftelse af 

vores kritiske vurderinger. Her var der en klar afstand mellem den virkelighed, som vi op-

lever set fra Frydendalsvej og dét, der opleves af skolelederne. Vi har derfor behov for at de 

lokale MED-udvalg foretager en opsamling af, hvordan det går med implementering af for-

ståelsespapiret, og sender denne dokumentation i referatform videre til HovedMED. 

På et tillidsrepræsentantmøde 5. november, hvor også arbejdsmiljørepræsentanterne er in-

viteret med, vil vi forsøge at komme med nogle bud på, hvordan vi kommer videre. 

Hvis I på skolen har behov for, at KLF kommer ud og giver en kort gennemgang af vores 

forståelsespapir, så stiller foreningen gerne op. 



I foråret indgik LC og KL en overenskomst, OK ´15, der forpligter alle parter, forvaltning, 

skoleledere og KLF. Vi synes ikke, at forvaltning og ledere indtil nu lever op til forpligti-

gelserne i overenskomsten. Vi kræver, at Forståelsespapiret reelt bliver ført ud i livet, og vi 

er i fuld gang med at dokumentere manglerne og sætte en proces i gang med evaluering af 

iværksættelsen af overenskomsten. 

 

2. Københavns Kommunes budget 

 

Budgetforlig  

Der var fra mange BR politikere og fra flere af de Københavnske borgmestre – herunder 

Overborgmesteren – forud for budgetforhandlingerne sendt klare meldinger om, at folke-

skolen og lærernes trivsel skulle prioriteres med budgetforliget for 2016. Således hedder det 

også i budgetforliget, som alle partier minus Enhedslisten står bag, at der kommer ´Kerne-

velfærd til alle københavnere´, og at budgetaftalen løfter kvaliteten på børne- og ungeom-

rådet. Det er falsk varebetegnelse, for resultatet er, at vi på skoleområdet på helårsbasis må 

afgive flere kroner, end der bliver tilført. Det skyldes, at forvaltningerne hvert år op til årets 

budgetforhandlinger skal effektivisere, og på Børne- og Ungdomsområdet er der et ’finan-

sieringsbehov’ i Budget 2016 i servicerammen på godt 150 mio. kr. Besparelserne på vores 

området er beskrevet i den skriftlige beretning. De kommende to år tilføres 35 mio. kroner 

til kvalificeret vikardækning, ekstra 3,5 mio. kroner i 2016 for at kunne give UU vejledning 

til flere unge og endelig 1,2 mio. kroner til styrkelse af tale-hørelærer indsatsen de kom-

mende fire år. Samlet set vil besparelserne betyde, at der i 2018, når bevillingen til styrket 

vikardækning bortfalder, vil være én lærer mindre ansat på en gennemsnitsskole, som det 

ser ud nu. Overborgmester Frank Jensen valgte beklageligvis at vælge et forlig med de bor-

gerlige. Det betyder blandt andet, at der sker lettelser på afgifter på byggesager og affald og 

et ekstraordinært afdrag på gælden, penge der burde have gået til det nødlidende skoleom-

råde. 

De helt store investeringer på skoleområdet er til projektering og anlæg af nye skoler og nye 

skolespor på grund af et stærkt stigende elevtal i København. Og det er selvfølgelig tilfreds-

stillende, idet der både renoveres skoler og bygges nyt. 

KLF var tidligere på ugen, sammen med de faglige organisationer i kommunen, arrangør af 

et stort fælles TR møde i Nørrebrohallen og efterfølgende demonstration på Rådhuspladsen. 

Begge arrangementer for at gøre opmærksom på, at vi har brug for, at der i København pri-

oriteres i kernevelfærd og i de ansattes arbejdsmiljø, at gøre opmærksom på at budgettet be-

stemt ikke er et udtryk for prioritering af børnene, men derimod indeholder afgiftslettelser 

for byens erhvervsliv, prioritering af flere parkeringspladser og afvikling af kommunens 

gæld.  

Budgetaftalen indeholder et opmuntrende nyt element, nemlig en investeringspulje, hvoraf 

forvaltningerne kan søge 100 mio. kroner til såkaldte intelligente investeringer, der på læn-

gere sigt kan betyde effektiviseringer. Dér vil vi selvfølgelig byde ind. 



Næste år vil vi igen sammen med Skole og Forældre invitere de forskellige politiske partier 

til morgenmøder for at drøfte budgettet, lige som vi i år har haft møder med stort set alle 

borgmestre. 

Vi vil de kommende år blive presset yderligere af en økonomiaftale mellem folketing og 

kommuner der udover en stort set manglende regulering af servicerammen også indeholder 

en 1 %´s besparelse hvert af de næste fire år. Såfremt KL, og herunder også politikerne i 

København, ikke siger fra, vil økonomiaftalen betyde massive besparelser i kommunens 

kernevelfærd.  

3. Pædagogiske forhold 

Målstyret undervisning 

De pædagogiske modestrømninger skifter med jævne mellemrum. Så er det cooperative 

learning, så LB modellen, nu er det så læringsmålsstyret undervisning, der er på tapetet og 

hærger det ganske land. 

At lærere på den ene eller anden måde har mål med undervisningen er næppe nogen nyhed. 

Det nye er, at målene nu skal være synlige og tydelige for eleverne. Samtidig bliver guruen 

John Hattie fra universitetet i Melbourne i Australien fremhævet som den store fortaler for 

den læringsmålsstyrede undervisning. Men kigger man på hans effektliste, så ligger meto-

den som nummer 34, mens blandt andet forskellige former for elevfeedback ligger over. 

Så kan man jo spørge, hvorfor ministeriet med deres læringskonsulenter og KL har taget 

dette element så kærligt til sig, at de udbreder metoden i en grad, så den iværksættes landet 

over. Det er hverken en del af forligsteksten, af folkeskoleloven eller en bekendtgørelse, og 

den står altså heller ikke øverst på forskningens liste over, hvad der virker bedst på elever-

nes udbytte af undervisningen. 

Men til gengæld leveres målbarhed og med en stigende central styringstendens parret med 

en manglende tillid til, at folkeskolens lærere kan fokusere på opgaven, så bliver kontrollen 

i den læringsstyrede undervisning interessant for arbejdsgiverne og de pædagogiske regne-

drenge. Dét der kan måles får værdi, mens dét der ikke kan måles er uden interesse. 

Nu har vi lige fået resultaterne af de nationale tests, hvor man i København kan glæde sig 

over fremgang i læsning og i matematik. Hvordan det ellers går, hvordan det går med det 

brede læringsbegreb og det lidt forbudte ord dannelse, melder historien og målingerne ikke 

noget om. Nogle af de koncepter, vi ser, som fx ’minuddannelse.dk’, hvor instrumentali-

seringen af undervisningen og ikke mindst arbejdsopgaven ved gennemførelsen presser læ-

rerne, skaber risiko for at miste fokus på hele dannelses-feltet.  

I København har politikerne fastlagt 4 fokuspunkter for arbejdet med reformen: synlig læ-

ring, udvikling af teamsamarbejdet, faglig ledelse og inddragelse af forældrenes ressourcer. 

Når det ikke er en del af loven eller påbudt af kommunen, skal vi så absolut anvende meto-

den? Næh, men hvis din leder pålægger dig at gøre det, er svaret Ja.  



Skolelederne skal i løbet af efteråret foretage en selvevaluering af realiseringen af intenti-

onerne i reformen. Der er god grund til, at I får en drøftelse af denne vurdering ude på sko-

lerne. 

Der er frit valg mellem tre digitale platforme, der i kombination med elev- og årsplaner 

bliver temmelig arbejdskrævende. Det er noget, I skal tage op på den enkelte skole, og det 

noget vi i bestyrelsen vil arbejde med. Det er endnu en belastning oven i alle øvrige krav. 

Metodefriheden, som omtalt i folkeskolelovens § 18 hvor ’undervisnings- og arbejdsformer, 

metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse skal leve op til folkeskolens formål og va-

rieres, så det svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger’, lægger op til den profes-

sionelles lærers vurdering og valg af de metoder og midler, blandt mange, der tilgodeser den 

enkelte elev bedst.  

Men det udfordres af lederens instruktionsbeføjelse til at pege på netop dét redskab, som 

han eller hun mener, der skal anvendes på skolen. Nogle ledere overopfylder iværksættelsen 

af disse redskaber, mens budskabet fra BUF lød, at der blot skal eksperimenteres med plat-

formene, og man skal gøre sig erfaringer. 

I hovedstyrelsen i DLF arbejdes der med et argumentationskatalog med pædagogiske og 

didaktiske argumenter for at nuancere debatten og stille lærerne friere. 

Vi har fra England set, hvordan en ensidig fokusering med et fastlagt curriculum i løbet af 

ganske få år skabte uengagerede lærere, der ikke så skolens videre udvikling som deres op-

gave. Det gav ikke de engelske skoleelever gode kompetencer, og den engelske skole dum-

pede på kvaliteten – dét resultat ønsker vi ikke for vores elever eller vores skole. 

Langtidseffekten for både elever, lærere og hele uddannelsessystemet er på spil i denne sag. 

Så vi kaster os ind i kampen. 

Byggeri 

Der bruges milliarder af kroner på ambitiøst skolebyggeri i København. Der leveres flotte 

skoler og fornemme tilbygninger, men desværre også en række miserable byggerier med fejl 

og sjusk. Der skal virkelig strammes op dette område, for fejlene medfører forlængede byg-

geperioder med alle de problemer, det giver for børn og voksne, spild af ledernes tid og be-

lastning af skolernes budgetter, der skal rette op på diverse fejl og mangler. 

Byggesagsforløb og de afleverede byggesager på skolerne er derfor et område, der kræver 

styrket opmærksomhed fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og fra Københavns Ejendom-

me, der styrer byggeprojekterne. Det er en stor, meget tidskrævende og uoverskuelig opgave 

for skolen at være en del af en større byggesag. Byggesagerne afleveres med lange mangel-

lister – også mere fundamentale mangler som dårlig ventilation, vandskader, svamp, og der 

er ofte tale om byggerier, som umiddelbart efter at de er leveret, kræver større renoverings-

arbejder. Der er desværre også eksempler på skoler med en lang række påbud fra Arbejdstil-

synet på det nye byggeri. KLF har foranlediget, at sagen har været drøftet på seneste 



HovedMED-møde i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og det er planen at rejse problema-

tikken i det centrale samarbejdsorgan /CSO, idet sagen rækker ud over BUF.    

4. Faglige forhold 

Københavnerakademiet 

11 lærere i Københavns Kommune er blevet bedt om at deltage i Københavnerakademiet, 

som er et tilbud til elever om et intensivt internatlæringsforløb på to uger. Inden lærerne 

skulle på camp med eleverne, var der både en staffcamp hen over en weekend og en intro-

camp med elever i en anden weekend, før der blev afholdt hovedcamp. Som det fremgår, er 

der tale om et meget omfattende program, som lyder spændende. Vi har i Københavns Læ-

rerforening ingen intentioner om at spænde ben for arrangementet.  

Men vi skulle have været inddraget før, så der havde været klarhed om vilkårene for deltag-

elsen. Når lærere bliver bedt om, at tage af sted på en camp og stå for et undervisnings-

forløb for elever, der ikke er en del af en klasse, så betragter vi det ikke som en lejrskole, 

men som forlagt undervisning, hvor lærerne skal have den medgåede tid til opgaven og ho-

noreres ordentligt. 

I arbejdsmiljølovgivningen er endvidere aftalt, at hviletid- og fridøgnsreglerne skal over-

holdes medmindre der er indgået aftale med den faglige organisation om fravigelse af 

bestemmelserne. Ingen i Københavns Kommune har søgt om dispensation for bestem-

melserne. 

Foreningen forfølger indædt denne sag, selv om den nævnte camp er afholdt.  

Teach First 

Københavns Kommune har ligesom 10 andre kommuner indgået partnerskabsaftale med 

Teach First. Det betyder, at det københavnske skolevæsen har mulighed for modtagelse af 

nogle af de indtil videre 30 universitetsuddannede, der ud over ansættelse på en skole skal 

tage en toårig meritlæreruddannelse.  

De universitetsuddannede vil, når de får ansættelse på skolen, være berettiget til 

medlemskab af KLF, og de vil derfor også være omfattet af de lønaftaler, som vi har indgået 

med forvaltningen. KLF følger ligesom DLF udviklingen tæt, og vi regner med, at de med 

meritlæreruddannelsen vil være et godt supplement til lærere på skolen. Vore erfaringer 

med ikke læreruddannede er, at de i højere grad end nyuddannede med læreruddannelse har 

brug for sparring og støtte, og vi kan være bekymrede for, at det at have to fuldtidsjob vil 

være langt mere, end man som ansat kan bære.  

MED 

For at få MED-aftalen til at fungere kræves der en stor indsats fra alle parter. MED-aftalen 

er ikke løsningen på alle problemer, og den har på ingen måde flyttet på ledelsesretten. Men 

vi vil som fagforening arbejde for og insistere på, at alle medarbejdere har medbestemmelse 

og medindflydelse på egne arbejdsforhold, på rammerne for arbejdet, arbejdets tilrette-



læggelse og på sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde. MED-aftalen har nu 

fungeret i to år, og vi har med aftalen fået en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentantens po-

sition og af arbejdsmiljøarbejdet, en MED-uddannelse med egne undervisere og halvårs-

møder for formand, næstformand og AMR i lokal MED. KLF deltager hen over efteråret og 

vinteren i evaluering af MED-aftalen, og kommende halvårsmøder bliver første trin i denne 

evaluering. Desuden vil vi på TR/AMR mødet 5. november diskutere, hvordan vi centralt og 

lokalt kan sikre, at de mange fine og rigtige ord i aftalen efterleves i alle dele af forvaltning-

en. Det sker desværre ikke en hel del steder. De tillidsvalgte skal vises tillid og sikres legiti-

mitet og have tid til møder med baglandet. Det er vigtigt at gøre meget ud af referaterne, der 

jo skal sendes til HovedMED, hvor vi så kan følge op på problemerne. 

6. Foreningen 

Personalesituationen 

En undersøgelse som foreningen har foretaget blandt tillidsrepræsentanterne viser, at 447 

københavnske folkeskolelærere er holdt op på deres skole siden august 2014. Heraf er 87 

gået på pension eller efterløn. 60 har valgt at skifte til en anden folkeskole i København, 

mens 83 har valgt at forlade København til fordel for en anden kommunes folkeskole. 30 er 

gået over til privat- eller efterskole, mens 42 har valgt at droppe undervisning i folkeskolen 

og gået over til job i anden branche. Det resterende antal er uoplyst. Det vil sige, at omkring 

150 flere end normalt har forladt folkeskolen. 

I deres forklaring på lærerflugten fra København nævner tillidsrepræsentanter årsager som 

arbejdspres, dårlig ledelse, stress og et meget fyldt skema. Mange interesserer sig for job i 

andre kommuner med bedre aftaler, og der er også en del, der ikke ser sig selv som lærer i 

den ’nye folkeskole’. Fuld tilstedeværelse på skolen gør det vanskeligere for småbørns fa-

milier at få dagligdagen til at hænge sammen − specielt dem med stor afstand mellem ar-

bejde og bopæl. 

Københavnske folkeskoler har mistet lærere med mange års erfaringer, og det er svært for 

skolerne at finde kvalificerede lærere til de ubesatte stillinger.  

En TR beskriver situationen således: ”Mange nyansatte har ikke erfaring eller meget lidt 

erfaring med folkeskolen. Vi har svært ved at få ansat folk med vejlederuddannelser og 

mangler både it- og læsevejleder. Fransk og fysik/kemi er stillinger, hvor der har været vikar 

uden kundskaber inden for faget i lang tid”. KLF vil arbejde for, at arbejdsforholdene i Kø-

benhavn bliver betydelig mere attraktive. 

Alene i dette skoleår er der på folkeskolerne nyansat mere end 350 nye lærere, hvoraf 60 

lærere ikke har lærereksamen. Der var 39 ubesatte stillinger i København primo august.  

På SOPU-skolen, hvor der er knap 200 ansatte, har der været en udskiftning på over 40 % 

inden for det sidste 1½ år. Det er dybt bekymrende for arbejdsmiljøet og institutionens evne 

til at fungere. 

Kongressen 



Der var schwung over årets kongres i DLF 9.-11. september. Bondo holdt en stærk be-

retning, der ikke skånede hverken arbejdsgivere eller folketinget. Den nye undervis-

ningsminister Ellen Trane Nørby tog bladet fra munden, men indbød også til samarbejde. 

Den finske forsker Pasi Sahlberg holdt et brag af en forelæsning om den merkantile uddan-

nelsesbakterie Germ, der rammer hele verden med sin vægt på økonomi, standardisse-ring, 

kontrol, tests og korte læreruddannelser, og som præsterer dårligt − og alligevel udbredes 

overalt. Og nok også har ramt Danmark i en vis udstrækning. Den skal bekæmpes. Der var 

masser af gode diskussioner, som også KLF´s delegerede tog aktivt del i, som det fremgår 

af både folkeskolen.dk og bladet Folkeskolen. Blandt de fem hovedtemaer drøftedes intenst 

medlemmernes arbejdssituation og muligheder for at løse opgaven og foreningens strate-

giske arbejde efter OK 15. Det er fulgt op af et såkaldt arbejdende kredsformandsmøde i går 

og fem regionale TR-møder, det første i aftes her i København. Der skal lægges maksimalt 

pres på arbejdsgiverne, så de 15 punkter i overenskomstens bilag bliver opfyldt. Der er lang 

vej hjem, når man i København og i mange andre kommuner kan konstatere, at fx forplig-

telsen til at give alle lærere en fyldestgørende opgaveoversigt og beskrivelse af opgavernes 

karakter langt fra er opfyldt. Det finder vi os ikke i, og derfor går vi her i byen i clinch med 

forvaltningen for at få den til at opfylde også dette punkt i overenskomsten. 

Som noget nyt lanceredes fire temaer som blot var til diskussion og ikke til vedtagelse. 

Herunder spørgsmålet om, hvorvidt folkeskolen skal være en selvejende institution. Det var 

der bestemt ikke stemning for. Ej heller var der opbakning til, at DLF skal lave en 

modelskole. 

Hovedstyrelsen bliver reduceret med 2 medlemmer, således at der i fremtiden kun er 18 

personer, der vælges ved urafstemning. Derimod blev forslaget om, at kongresser kun skal 

afholdes hvert andet år nedstemt. Formand Anders Bondo og næstformand Dorte Lange 

blev genvalgt med akklamation. 

Tidligere var der et hav af resolutioner, men i år var der kun ganske få, hvilket var et stort 

fremskridt. En meget populær vedtagelse var forslaget om ”at DLF tager initiativ til at afsø-

ge mulighederne for, hvordan foreningen aktivt kan være med til at give flygtningebørn en 

god tilværelse i Danmark i samarbejde med andre organisationer”. 

Lærernes Dag 

Den internationale Lærerens Dag den 5. oktober er efterhånden blevet en tradition på mange 

skoler, hvor lærerne fejres af forældre, elever, skolebestyrelser, ledere, kredse mv. 

I år går indsamlingen og overskuddet fra salg af postkort til IBIS’ arbejde i Sierra Leone. 

Her arbejder IBIS særligt for at give piger en uddannelse, der kan sikre dem en bedre frem-

tid. Ebola-epidemien har indtil for nylig holdt alle landets skoler lukket. Efter næsten et år 

uden undervisning er lærere og elever nu vendt tilbage til skolerne. Det kræver en særlig 

indsats af landets lærere at få undervisningen tilbage til normale tilstande. Derfor har 

indsamlingen i forbindelse med Lærerens Dag 2015 ekstra stor betydning. 

Læs mere om Lærerens Dag og indsamlingen på www.laererdag.dk. 

http://laererdag.dk/


Hovedstyrelsesvalg 

Midt i november og indtil 1. december er der valg af 18 personer til hovedstyrelsen. 

Københavns Lærerforening har, siden vi blev et særligt medlem af DLF i 1951, haft to faste 

pladser. Da vi indgik en fusionsaftale i 2007 blev konsekvensen, at vi deltager på lige fod 

med de øvrige kredse i valget. Ved urafstemningen i 2011 blev både Lars Sørensen og un-

dertegnede valgt, så KLF kunne fortsætte med at have to repræsentanter. En stor fordel fordi 

man får en masse viden, har indflydelse og tillige sidder i et af de tre udvalg, hvor mange 

nyttige diskussioner foregår. Derudover bidrager det delvise frikøb til styrkelse af KLF´s 

økonomi. 

I år bliver kampen om pladserne hårdere, idet der p.t. er 23 kandidater til de 18 pladser, og 

fordi tre københavnere har meldt deres kandidatur. Det gælder næstformand Lars Sørensen, 

der genopstiller, det gælder bestyrelsesmedlem Kjell Nilsson, og det gælder Line Bunds-

gaard, der er arbejdsmiljørepræsentant på Skolen på Islands Brygge. Hvis vi skal opnå at få 

mere end ét hovedstyrelsesmedlem, er det af afgørende betydning, at så mange københavn-

ere som muligt stemmer. Det håber jeg, at I vil være med til at få til at ske ude på jeres sko-

ler. Foreningen er i gang med at lave en kampagne med indbyggede konkurrencer, der skal 

bidrage til at få stemmeprocenten meget højt op. 

Med disse ord overgiver jeg min beretning til generalforsamlingens behandling og stilling-

tagen.  

 

 

 

 

 

 

 



 


