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Gavehilsen til alle medlemmer 

Julegave til alle tillidsrepræsentanter 

og  

TR-møde for tillidsrepræsentanter i BUF (folkeskoler, svømmeskolen, 

modersmålsskolen, UiU og CSV)  

 

Gave til alle medlemmer 

Året har været præget af corona, og det har blandt andet betydet store ændringer 

eller aflysninger af aktiviteter i KLF.  

På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at alle medlemmer skal have en lille 

opmærksomhed/gave fra foreningen. Vi har gaverne klar til jeres arbejdspladser 

fra fredag 27. november. Vi har brug for, at du som TR deler dem ud til 

medlemmerne på din arbejdsplads. Det vil være en stor hjælp, hvis du eller en 

kollega (der evt. bor i nærheden af foreningen) henter dem i KLF på Frydendalsvej 

24. Gaverne kan hentes på hverdage frem til 17. december i tidsrummet kl. 8.00 – 

16.00  

 

I begrænset omfang vil sekretariatet og bestyrelsen kunne have gaverne med til 

TR-mødet 7. december – vær opmærksom på, at de fylder en del. 

Hvis tillidsrepræsentanterne fra BUF ønsker, at foreningen tager gaverne med 7. 

december til TR-mødet, skal der være givet besked herom senest fredag 3. 

december på svar011@dlf.org 

 

Julegave til tillidsrepræsenter og -suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter 

Alle tillidsrepræsentanter og -suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter vil 

desuden få en julegave fra foreningen. 

Til deltagerne i TR-mødet 7. december vil julegaven være medbragt 

Ved udlevering af julegaver skal vedlagte blanket være udfyldt. I år er der 

julegaver til KLF´s tillidsrepræsentanter og-suppleanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter.  

 

Der er sendt en AMR-udsendelse til arbejdsmiljørepræsentanterne om afhentning 

af julegaven.  
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Man er mere end velkommen til at tage julegaver med til de tillidsvalgte, der ikke 

deltager i mødet/kurset. 

 

TR- møde for tillidsrepræsentanter og suppleanter i BUF 

TR møde 7. december 2020 kl. 09.00 – 14.30 med udlevering af julegave mellem 

14.30 og 15.00. Der vil være morgenkaffe med brød og frugt fra kl. 8.30. 

Crowne Plaza Copenhagen Towers 

Ørestad Boulevard 114-118  

2300 København S 

 

Af hensyn til Coronasituationen herunder mødedeltagernes 

placering i mødelokalet, frokost og udlevering af julegaver skal 

der ske tilmelding til svar011@dlf.org 
 

Tilmeldingen er en mail til svar011@dlf.org med navn og skole. 

 

Den foreløbige dagsorden til mødet 7. december 2020 indeholder bl.a. 

følgende punkter:  

- Stinus Storm Mikkelsen: lektor UCL ”Målstyring, lærerarbejdet og 

undervisningens kvalitet” – præsentation af en forskningsrapport på baggrund 

af en spørgeskemaundersøgelse blandt folkeskolelærere i København og 

Århus. Undersøgelsens hovedresultat er, at der er en stærk sammenhæng 

imellem på den ene side lærernes oplevelse af en skoles mål- og 

resultatstyringspraksis og på den anden side lærernes konkrete 

undervisningspraksis og deres vurdering af arbejdsbetingelserne og af 

undervisningens kvalitet. 

- Borgmester Jesper Christensen giver en replik på dette emne 

- Arbejdstidsaftalen A20 

- Status på lokalløn 

- Corona 

- KKFO på skolerne 

- Orientering om Fagligt og Pædagogisk udvalgsarbejder 

 

Endelig dagsorden udleveres på mødet.  

 

Mødet er for både tillidsrepræsentanter og -suppleanter i BUF 

 

 

Praktiske oplysninger om mødet 

Må vi samles mere end 10 personer til et kursus, møde eller konferencer? 

Ja, det er stadig muligt for møde- og konferencecentre at holde arrangementer med 

op til 500 deltagere, forudsat at der laves biograf-/skolebordsopstilling og at 

deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser. Det betyder, at 

bordopstillinger f.eks. hestesko eller øer, hvor deltagernes ansigter er vendt mod 
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hinanden, ikke er tilladt. På Crowne Plaza er der carberetopstilling, hvilket er 

godkendt - det vil sige store runde borde, hvor deltagerne kun sidder i halvbue.  

Kravet om en fast plads betyder således også, at deltagerne ikke kan forlade deres 

pladser for f.eks. at gå ind i et tilstødende lokale til gruppearbejde. 

Der skal desuden være minimum 2 kvm. pr. person og holdes 1 meters afstand 

mellem personerne i lokalet. 

  

Må vi spise frokost eller middag mere end 10 personer samlet?  

Nej, hvis vi er over 10 personer i samme lokale, må I ikke forlade jeres faste plads 

og gå ind i hverken en restaurant eller et separat lokale for at spise – heller ikke 

selvom deltagerne sidder på nye faster pladser i ens retning. I kan enten kortvarigt 

hente forplejning eller få personalet til at bringe maden ned til jer. Vi har aftalt, 

at I selv henter jeres frokost, som er en platte og en vand.  

  

Skal vi bære mundbind på konferencecentret? 

Ja, fra torsdag 26. oktober og frem til 2. januar skal mundbind bruges alle 

indendørssteder, hvor offentligheden har adgang. I må tage mundbindet af, når I 

sidder ned. I bedes selv have mundbind til starten af dagen. Foreningen tager 

ekstra med til senere på dagen. 

  

Må vi holde en pause udenfor f.eks. gå en tur, hvis vi er mere end 10 

personer?  

Nej, hvis vi er over 10 deltagere til et arrangement, må I ikke forlade jeres plads i 

mødelokalet for at gå udenfor og snakke med kolleger. I må kun forlade 

mødelokalet kortvarigt for f.eks. at hente forplejning eller ifm. toiletbesøg. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Sørensen    Ivan Jespersen  

 

Bilag.  

Kvittering for udlevering af julegave 

Kvittering for udlevering af julegave til medlemmerne. 


