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Folkemødet 2019
Ligesom de tre seneste år vil Københavns Lærerforening være aktivt deltagende og
synlige på Folkemødet på Bornholm, og du har som tillidsrepræsentant mulighed for at
komme med.
Igen i år tilbyder KLF et lille TR-kursus i ”Kontakt og kommunikation”.
Tjenestefrihed og tidsforbrug i forbindelse med uddannelsen.
I henhold til tillidsmandsreglerne ydes der frihed uden løntab til tillidsrepræsentanternes
og -suppleanternes deltagelse i uddannelse arrangeret af de faglige organisationer.
Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i uddannelsen.
Der er i skolens samlede bevilling udlagt midler, således at der kan gives tjenestefrihed.
Som det vil fremgå af et efterfølgende program vil TR-kurset udelukkende være om fredagen. Dette kursus inkl. praktiske øvelser har et tidsmæssigt omfang på i alt 7,4 timer.
Vi tager afsted fra København torsdag 13.6. kl. 16.30 og tager retur søndag 15.6. kl. 8
fra kolonien (færgen sejler fra Rønne kl. 9).
På Folkemødet deltager medlemmer af KLF’s bestyrelse, kongresdelegerede,
meningsdannere fra KLF og foreningens tillidsrepræsentanter. Derudover har vi også
en stærk repræsentation ved KLF’s kor, som traditionen tro vil optræde spontant på
Folkemødet og til diverse arrangementer, hvor folkeskolen er til debat.
Vi vil deltage i arrangementer på Folkemødet, der har fokus på folkeskolen og på
offentlig/kommunal velfærd. Vi udsender et detaljeret program for dagene i slut
april/start maj.
KLF vil sammen med Bornholms Lærerforening være vært for to arrangementer i DLFhuset i Allinge om lørdagen. Det ene et debatmøde kl. 16.30-17.30, det andet socialt
samvær med underholdning lørdag kl. 17.30-20.
I skal være opmærksomme på, at der fredag formiddag vil være kursus i ”Kontakt og
Kommunikation” efterfulgt af praktiske øvelser for de deltagende TR´ere, kongresdelegerede, meningsdannere og bestyrelsen.

Praktiske forhold:
Vi skal, ligesom første år, bo på KLF’s koloni ’Naboen’ i Svaneke – sengetøj + håndklæde skal medbringes. Foreningen vil være vært for aftensmad torsdag og fredag.
Lørdag aften vil der være mulighed for at spise til arrangementet i DLF’s hus eller at gå
ud på egen hånd. Der vil være arrangeret morgenbuffet på kolonien fredag-søndag.
Transport til og fra Folkemødet foregår med turistbus på fastlagte tidspunkter.
Indkvarteringen vil primært være i firesengsstuer, og vi håber, at I vil kunne være 2-3
KLF’ere i hvert værelse.
Tilmelding skal ske til dora@dlf.org senest 25. marts og efter ’først til mølle’ princippet.
Husk ved tilmelding at notere, hvis I har ønsker til værelseskammerater eller specielle
hensyn ift. mad.
Med Venlig hilsen
Lars Sørensen

