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1. LØN OG ARBEJDSTID  

 

Arbejdstidsaftalen i BUF  

På generalforsamlingen i 2015 blev der vedtaget en resolution om, at bestyrelsen i de kommende 

forhandlinger om arbejdstid skulle arbejde på, at skolernes lærere får mulighed for at arbejde 5 

timer hjemme om ugen. Det blev indledningen til et meget langt forhandlingsforløb.   

Sidste år blev der i formandens skriftlige og mundtlige beretning orienteret om sammenbruddet i 

forhandlingerne om arbejdstid, samt det efterfølgende pres der fra foreningens side blev lagt på 

politikerne for at vinde forståelse for foreningens synspunkter om en mere fleksibel aftale.  

Kulminationen på det politiske pres blev en underskriftindsamling med 2.255 underskrifter, som 

blev afleveret til overborgmester Frank Jensen, og hvor formanden samtidig havde lejlighed til at 

orientere om, hvordan Københavns Lærerforening så på situationen. Det helt store udestående punkt 

var muligheden for at få råderet over en lille del af forberedelsestiden.  

 

Efter efterårsferien sidste år kom der hurtigt skred i forhandlingerne. KLF ønskede som bekendt en 

solidarisk løsning, der skulle gælde alle lærere. Foreningen mente, at det godt kunne lade sig gøre 

med 5 fleksible timer − uden at det gik ud over den ledelsesret, som forvaltningen og skoleledere 

hele tiden insisterede på.  

Hvis der ikke kom en kollektiv løsning, så var det foreningens opfattelse, at det måske nok kunne 

gå på rigtigt mange skoler, hvor der kunne opnås gode lokale resultater. Men vi véd desværre også, 

at det på mange andre skoler ikke ville være muligt. Foreningens krav var derfor en fælles 

bydækkende aftale.  
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Ved udgangen af oktober 2016 lykkedes det endelig efter 6 måneders forhandlinger at få en 

arbejdstidsaftale for lærere m.fl. Der var denne gang tale om en reel kollektiv aftale og ikke blot et 

forståelsespapir. Mange ting kunne have været bedre i aftalen, og foreningen stillede da også en 

lang række andre krav, men det var dertil vi kunne nå i denne omgang. 

Aftalen, der også gælder i indeværende skoleår, rummer mulighed for, at den enkelte lærer vil 

kunne forberede sig hjemme i flextiden omkring 5 timer om ugen. 

Af aftaleteksten fremgår” … skolelederen skal bestræbe sig på, at den enkelte ud af den samlede tid 

til forberedelse som et pejlemærke kan få omkring 5 timer i skoleugerne med ordinær undervisning 

med mulighed for at foretage et individuelt valg om, hvor og hvornår forberedelsen og 

efterbehandlingen finder sted”. I kompromisets navn blev det ordlyden. Hvis det ikke lykkes, at 

man kan få 5 timer, træder stk. 7 i kraft: ”Såfremt det ikke er muligt for skolelederen at tilbyde 

flekstid efter stk. 3, 4 og 5, afklares det mellem skolelederen, tillidsrepræsentanten og den enkelte 

lærer, hvilke andre muligheder der er for at tilgodese den pågældendes ønske om at kunne 

tilrettelægge forberedelse og efterbehandling af undervisningen bedst muligt”. 

I foreningen er vi helt klar over, at denne ret til selv at råde over lidt af sin tid ikke løser det 

grundlæggende problem med for mange opgaver til den tid, der er. Men vi betragter aftalen som et 

skridt på vejen tilbage til en mere professionsorienteret aftale. 

 

En del af aftalen er en videreførelse af elementer fra Forståelsespapiret, men der er også nogle 

fornyelser, blandt andet at ved lejrskoler, hytteture, studierejser m.v. fastsættes døgnets begyndelse 

til kl. 0:00. 

Afsnittene om planlægningen, opgaveoversigter og mødeplaner er først i fuldt omfang prøvet af i 

forårets fag- og opgavefordeling. Det er måske lidt for tidligt at evaluere aftalen, men det er 

foreningens indtryk, at den de fleste steder fungerer efter hensigten.  

I foråret 2018 er der overenskomstforhandlinger. Det er derfor ikke hensigten, at der skal forhandles 

en ny aftale lige nu, men denne nuværende aftale er tidsbegrænset til dette skoleår, så det skal 

drøftes med forvaltningen, hvad der så skal ske. 

 

Lønudviklingen 

Ved indgåelsen af overenskomst 2015 blev det skønnet, at prisudviklingen ville blive på 4,77 % i 

perioden frem til 2018. I løbet af perioden har Det Økonomiske Råd nedjusteret dette skøn, og i juni 

2017 er skønnet, at prisudviklingen i overenskomstperioden bliver på 2,22 %. En lavere 

prisudvikling betyder, at reguleringsordningen ikke udløser så meget, som man havde forventet i 

overenskomstperiodens start. I 2015 forventede man, at den samlede værdi af overenskomsten ville 

blive på 5,87 %, den er blevet 4,65 %. Trods en lavere værdi end forventet, skønnes 

reallønsudviklingen at være steget mere, end man forventede ved indgåelsen af overenskomsten. 

Årsagen hertil er, at der har været større nedjustering på prisudviklingen, end der har været på 

lønudviklingen. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2017, hvor reguleringsfaktoren stiger fra 

1,344646 til 1,346860 er med i vurderingen. 

 

Forhåndsaftalen er ikke blevet ændret i denne periode. Foreningen har bl.a. ønsket, at 

teamtillæggene bliver harmoniseret, at der findes en løsning for de lærere med særlige 

kvalifikationer, der går ned i løn, når de tager en læreruddannelse, og at der aftales et tillæg til 

lærere i Kompetencecentre, da det er en tværgående funktion, der ikke kun knytter sig til den 

enkelte skole. Emnerne har været forhandlet mellem BUF og KLF, men forvaltningen har indtil nu 

ikke udvist den store forståelse for KLF´s synspunkter. BUF’s holdning er, at det skal løses lokalt 

på den enkelte skole. Det betyder, at det i højere grad er individuelle løsninger, der baserer sig på 

den enkelte skoleleders indstilling, og der kan derfor være forskellige vilkår afhængig af hvilken 
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skole, man er ansat på. Det er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med intentionen i den 

lokale løndannelse om, at der bør være sammenhæng mellem løn- og personalepolitikken samt en 

synlig forbindelse mellem gruppens/den enkelte ansattes løn og opgaveløsning/kvalifikationer. 

 

Privatskolerne 

KLF har medlemmer fra i alt syv private grundskoler. Det er skoler, der er meget forskellige på løn- 

og arbejdsvilkår og på indflydelsesmuligheder. Overenskomst 2015 på det statslige område, der 

regulerer lønnen for vores privatskoler og for vores medlemmer på SOPU, København og 

Nordsjælland, har i overenskomstresultatet en skønnet lokal lønudvikling på i alt 2,1 % svarende til 

knapt 1/3 af periodens OK-resultat. Desværre kan vi se, at det på flere af skolerne er endog meget 

svært at komme i realitetsforhandlinger om denne del af OK-resultatet. Det er en problemstilling, vi 

har på linje med Frie Skolers Lærerforening (FSL), og vi forventer derfor, at der ved kommende 

OK-forhandlinger stilles krav om en sikkerhed for udmøntning, hvis der skal være penge i 

overenskomstrammen til ’lokal udmøntning’.   

 

Løn, lønaftaler og lønbesøg 

Der er fremgang at spore i udsendelsen af ansættelsesbreve, som nu stort set kommer til tiden. 

Der er sket et klart kvalitetsløft i de lønændringsbreve, som lærere og børnehaveklasseledere 

modtager fra Koncernservice, og det skaber et håb om, at der vil være færre fejl i lønnen i 

fremtiden. Der er langt færre fejl end sidste år. Men foreningen har stadig en del henvendelser fra 

medlemmer, der ikke får den korrekte løn.  

Foreningen rejser med jævne mellemrum sager over for Koncernservice, hvis vi mener, at lærerne 

har modtaget en forkert lønudbetaling i ´god tro´. Før sommerferien blev der afskrevet 47 sager til i 

alt 1,4 mio. kr., hvor Koncernservice opgav at videreføre et tilbagebetalingskrav.  

I DLF er vi med i kampagne ´Er du OK?´, som er fælles for LO og FTF. Kampagnen fokuserer på, 

hvor vigtigt det er for det danske arbejdsmarked (og dermed lønmodtagerne) med velfungerende 

aftalte overenskomster. For det er via overenskomster, at arbejdsmarkedet reguleres/fungerer. 

Som en del af ´Er du OK?´-kampagnen sætter Danmarks Lærerforening og de andre fagforeninger i 

LO og FTF hvert efterår fokus på løntjek.  

I KLF har vi også fokus på løn men hele året, og vi tilbyder at komme ud på skoler og andre 

arbejdspladser til et løntjek. Formålet er to-sidet. Vi ønsker dels at give medlemmerne så megen 

indsigt i lønelementerne, at lønsedlen bliver forståelig, og dels at kontrollere at der ikke er fejl i 

lønsedlerne.   

I sekretariatet er der især to områder, som vi er opmærksomme på. Det er erfaringsdatoen og 

betaling for timer, der hører under det udvidede undervisningsbegreb.  

Hvis en skole/arbejdsplads ønsker et lønbesøg, kan tillidsrepræsentanten kontakte foreningens 

sekretariat. 

 

OK 18 

De endelige krav fra DLF til den kommende overenskomst bliver opstillet af kongressen i DLF, 

som afholdes ugen efter, at vi har afholdt generalforsamling i KLF, og hvor vi deltager med i alt 16 

delegerede. Desuden er Kjell Nilsson og Lars Sørensen som hovedstyrelsesmedlemmer også 

stemmeberettigede ved fastsættelsen af kravene. 

Du kan som almindeligt medlem af KLF deltage på KLF’s ordinære generalforsamling fredag 6. 

oktober og lytte til KLF’s delegerede og give din mening til kende og på den måde påvirke 
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kravopstillingen. Det er dog ikke sådan, at KLF’s generalforsamling kan beslutte, hvilke krav de 

delegerede skal stemme for. 

Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i DLF, deltog på TR mødet i foråret, 

hvor han præsenterede de foreløbige krav fra DLF for vores tillidsrepræsentanter.  

Det er forventeligt, at der vedtages krav om aftalte rammer på arbejdstidsområdet, der understøtter 

et professionelt lærerarbejde og muligheden for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe 

kvalitet i undervisningen. Desuden er der krav om, at vi som lærergruppe sikres rettigheder på linje 

med de rettigheder, der er gældende for øvrige grupper ansat i kommunerne − og altså ikke vilkår 

fastlagt af Folketinget i arbejdstidsloven/Lov 409.  

Efteruddannelse og etablering af en uddannelsesfond er også opstillet som Hovedstyrelsens forslag 

til krav på det kommunale område, og det er traditionelt set et krav, der deler vandene. Elementer 

som prisen for kravet, hvad det vil betyde for den kommunale forpligtelse på 

efteruddannelsesområdet, og andre faglige organisationers erfaringer vil være en del af debatten.  

På det statslige område, hvor KLF har medlemmer fra syv private gymnasiers grundskoler og på 

social- og sundhedsskolen i København og Nordsjælland/SOPU, stilles der denne gang krav om to 

projekter ’God praksis for administration af samarbejds- og forhandlingssystemet på selvejende 

institutioner’ og ’Sikring af den lokale løndannelse’. Det er emner, som foreningen har fremført i 

diskussionerne op til formulering af hovedstyrelsens endelige krav, og som vi vil arbejde for også 

lander på forhandlingsbordet, når det statslige forhandlingsorgan CFU forhandler med 

Finansministeriet.    

Hvis overenskomstforhandlingerne med kommunerne/regionerne og staten ender med en aftale, vil 

du som alle andre medlemmer i Danmarks Lærerforening blive bedt om at godkende eller forkaste 

OK-aftalen ved en urafstemning. 

Hvis der ikke kommer en aftale, vil forligsinstitutionen blive inddraget og eventuelt fremkomme 

med et mæglingsforslag. Hvis dét ikke resulterer i en aftale, så vil vi kunne komme i konflikt. 

 

2. KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI og KV17 

 

Københavns Kommunes budget 2017 og 2018 

På grund af økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen har København hvert år været 

presset til at svinge sparekniven, og rammerne for Budget 2018 er ikke anderledes. KLF er sammen 

med de øvrige faglige organisationer i kommunen en aktiv del af det fagpolitiske opgør med 

rammerne for kommunal velfærd. En særlig problemstilling for København er, at vi ikke får udvidet 

det økonomiske råderum på trods af de over 1.000 nye københavnere, der kommer om måneden.  

KLF og de øvrige organisationer i kommunen forventer, at politikerne stiller tydelige krav til de 

kommende økonomiforhandlinger med regeringen og ikke accepterer en aftale, som vil betyde 

nedskæringer og fortsat minusvækst i den kommunale service og velfærd.  

På grund af mange års rammebesparelser på Børne- og Ungdomsforvaltningens servicebudget er 

der langt fra kommet lærere og børnehaveklasseledere til for at modsvare det stigende elevtal. 

Udgiften pr. folkeskoleelev i kommunen ligger tæt på gennemsnit, når man sammenligner i den 

nøgletalsrapport, der netop er kommet med udgiftsniveauer og andre sammenligningsparametre 

mellem de seks største byer i Danmark. Men når ledelse og administration skrælles fra, udgør 
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nettodriftsudgiften til folkeskolens undervisningspersonale pr. elev i København kun 45.339 kr. En 

københavnsk skoleelev koster dermed i gennemsnit 2.171 kr. mindre end en 6-by gennemsnits elev, 

når der beregnes med udgangspunkt i udgifterne til undervisningspersonale. For en 

københavnerskole med 500 elever vil dét, at København kom op på gennemsnitstildelingen for 6-

byerne betyde ekstra 1.085.500 kr. at drive skole for – samlet set vil der, for at få de københavnske 

skoler på 6-by gennemsnittet, skulle ansættes omkring 150 lærere på kommunens folkeskoler. Her 

skal så medtænkes, at befolkningssammensætningen i København burde medføre, at der blev 

bevilget ekstra penge til at styrke chanceligheden – hvilket også naturligt afspejler sig i kommunens 

større udgifter til dagpasning og ældreområdet.  

Med budget 2017 udløber en række midlertidige bevillinger på skoleområdet. Det er blandt andet en 

toårig bevilling til på 36,5 mio. kr. i 2016 og 2017 − bevillingen med overskriften: ’Indfasning af 

folkeskolereformen’ der blandt andet har haft til formål at støtte skoler med mange lærere på 

kompetenceudviklingsforløb. KLF havde gerne set, at hele denne bevilling fortsatte, da vi fortsat 

ikke er i mål kompetencedækningen. BUU har dog, på forslag fra A, F og Ø, afsat penge til fortsat 

central finansiering af dele af skolernes udgifter til kompetenceudvikling og vikardækning, penge til 

styrket vejledning af den store gruppe ikke-uddannelsesparate elever og til de københavnske 

skolehaver.  

Ved de afsluttende budgetforhandlinger på Rådhuset har politikerne fra Børne- og 

Ungdomsudvalget en række fornuftige og helt nødvendige budgetforslag med ved 

forhandlingsbordet. Blandt andet flere forslag, der støtter folkeskolernes arbejde med integration og 

chancelighed og forslag om styrkede økonomiske rammebetingelser for kommunens skoler.  

Foreningen arbejder benhårdt på at skabe forståelse for, at en særlig indsats over for elever med 

behov for støtte ikke alene kan klares ved at kompetenceudvikle lærere og børnehaveklasseledere, 

men kræver ressourcer til støtte ud over den lærer og børnehaveklasseleder, som alene med 26 

elever er i stand til at give.   

Budgetforlig 

Budget 18 er nu aftalemæssigt på plads med et forlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 

Enhedslisten og SF. Budgetaftalen indebærer en helt nødvendig udvidelse af kapaciteten på 

skoleområdet med flere skoleklassespor og flere pladser på kommunens specialskoler og 

specialgrupper og en fortsættelse af helhedsrenoveringsindsatsen.  

KLF’s opråb om flere ressourcer til skolerne er delvist imødekommet ved, at der de kommende fire 

år er afsat i alt 220 mio. kroner til styrkelse af udskolingen. Målet for politikerne er, at flere elever 

fortsætter hele deres skoleforløb i folkeskolen, at trivslen for de ældste elever styrkes, og at flere 

kommer i gang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Foreningen vil arbejde for en 

udmøntning af budgetprioriteringen, hvor de gode erfaringer fra skolernes indsatser på 

udskolingsområdet bruges, og hvor der bliver lokal mulighed for at udarbejde indsatser tilrettet den 

enkelte skoles behov. Såfremt alle ressourcerne til udskolingsindsatsen udmøntes i stillinger på de 

københavnske folkeskoler, vil skolerne samlet set opleve en mindre udvidelse i antallet af lærere. 

Kommunalvalget 2017 – KV17 

Hvert fjerde år er der kommunalvalg – i år 21. november − og det er hver gang spændende, hvordan 

det falder ud. Hvem bliver overborgmester, hvilke partier får borgmesterposterne, hvor ligger 

flertallet, og især hvem får skoleområdet? Får den store tilflytning til byen politiske konsekvenser? 

Og hvad kommer det til at betyde, at Alternativet er kommet på banen?  
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KLF har længe haft en løbende dialog med de fleste politiske partier i byen. Det giver os mulighed 

for at argumentere for forbedringer på skoleområdet, hvor det først og fremmest handler om, at 

eleverne får mere kvalitet i undervisningen ved, at lærerne får mere tid til forberedelse og 

efterbehandling. Det mener vi skal ske ved at ansatte nogle flere kolleger. Hvis kommunens 

oprigtige ønske om, at folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for forældrene, skal der ske 

forbedringer inde i skolerne, efter at ´udenomsværkerne´ de fleste steder er gode i form af 

renoveringer, moderniseringer og nybyggeri.  

Politikerne får mulighed for at præsentere deres skolepolitik på hjemmesiden, og der bliver rig 

lejlighed for debat på vores facebookside. I år bliver politikerne også tilbudt en video-optagelse, 

hvor de kort skal svare på 3 skarpe spørgsmål. Endvidere følger vi nøje debatten såvel i de store 

medier som i lokalaviserne. 

Vi medvirker i tre forskellige i valgmøder. 26. oktober bakker vi op om et møde med titlen 

´Udfordringer på skoler i udsatte områder´, som Skole & Forældre og Brug Folkeskolen arrangerer 

på Bavnehøj Skole kl. 17-19. 2. november står vi selv for et arrangement på UCC kl. 16-18, der 

kommer til at handle om konkrete forbedringer i skolen. Endelig er vi gået sammen med 

Folkekirkens Skoletjeneste – som vi samarbejder med om projektet ´Hvad skal vi med skolen?´− 

BUF, Skole & Forældre og UCC om et valgmøde 14. november på UCC kl. 17-19. Her kommer 

hele rækken af politikere til en debat om værdier i skolen, og om hvordan vi realiserer FN´s 17 

verdensmål og forholder os til Danmarkskanonen. Der bliver således rig lejlighed til at konfrontere 

politikerne med behovet for forbedringer og nødvendigheden af at diskutere, hvad vi vil med 

skolen. 

 

3. PÆDAGOGISKE FORHOLD 

 

Folkeskolereformen  

Vi er nu i gang med Folkeskolereformens fjerde år. Reformen er stærkt underfinansieret, udmøntet 

ved at lærerne og børnehaveklasselederne underviser flere lektioner, og der er ikke den nødvendige 

tid til forberedelse, samarbejde og andre opgaver. Det kan mærkes, at der er alt for mange opgaver 

til for få lærere, og det hindrer, at skolereformen med de nuværende rammer kan blive en succes.  

Der har lige siden reformen trådte i kraft været stor debat om elevernes meget lange skoledage (30, 

33 og 35 timer i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling). En gallupundersøgelse i august 

2017 blandt forældre viser, at halvdelen af dem mener, at skoledagene er for lange imod en 

tredjedel for et par år siden. I samme undersøgelse tror færre (18 %), at skolereformen har gjort 

skolen bedre, mens 33 % mener den har gjort skolen dårligere. Vel at mærke forældre som i 

udgangspunktet har været positivt stemt over for reformen. 

I forrige skoleår har undervisningsministeren i et hyrdebrev pointereret, at kommunerne har 

mulighed for at veksle den understøttende undervisning eller dele af den til to-lærer eller to-

voksentid i henhold til § 16 b i loven og dermed afkorte skoledagens længde. Det støtter vi varmt.  

Børne- og Ungdomsudvalget har 24. februar 2016 besluttet, at kompetencen til at forkorte 

skoledagen og konvertere understøttende undervisning til to-voksenordning i København ligger hos 

den enkelte skoleleder. Skolelederen kan ikke påføre fritidsinstitutionerne ekstra udgifter f.eks. i 

form af længere åbningstider, uden at fritidsinstitutionens ledelse er indforstået med det. 

Skolelederen skal begrunde konverteringen af understøttende undervisning i dialog med 

medarbejderne og skolebestyrelsen. En del skoler i København har afkortet skoledagen for én, flere 

eller alle klasser – i alt 476 klasser. 

Undervisningsministeren har i dette skoleår søsat et 3-årigt forsøg, hvor 50 skoler forkorter 

skoledagen og konverter tiden til to-voksentid. Der er tre københavnerskoler med i dette forsøg. 

Dette forsøg følger og støtter vi også varmt.  
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Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der lagt op til, at den understøttende 

undervisning skal varetages 50 % af lærere og 50 % af pædagoger. Det har København fulgt i 

budgetudmeldingen til skolerne. Efter de første år med pædagoger i skolen kan vi konstatere, at det 

er meget forskelligt, hvordan det fungerer på de enkelte skoler. Kvaliteten i samarbejdet mellem 

lærere og pædagoger varierer fra skole til skole, idet det har vist sig vanskeligt at finde konkret tid 

til samarbejde og tidspunkter på dagen. 

Folkeskolereformens forligsparter har opstillet tre effektmål, som reformens succes skal måles på:  

1) At folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan 

2) At skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater   

3) At tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel 

viden og praksis.  

 

I København arbejder skolerne med fire fokuspunkter for implementering af folkeskolereformen: 

Elevernes læring og læringsmål, teamsamarbejde med elevernes læring og læringsmål som 

omdrejningspunkt, faglig ledelse − hvor ledelsen kommer tættere på teamenes pædagogiske 

overvejelser og valg med fokus på elevernes læring − og forældreinddragelse med fokus på læring 

og læringsmål på den enkelte skole. 

De fire fokuspunkter er grundstenene i implementeringen af folkeskolereformen, og det betyder, at 

de fleste indsatser og support til skolerne fra forvaltningen tager udgangspunkt i disse, f.eks. FIT og 

FAT. 

For at styrke skolernes mulighed for at lykkes med folkeskolereformens mål, mener vi, at der skal 

arbejdes for kortere skoledage for eleverne, for holddeling og tolærerordning, og ikke mindst at 

lærerne får tilstrækkelig tid til forberedelse, efterbehandling og samarbejde m.m. Dette ser − fire år 

efter reformen trådte i kraft − ud til at være meget problematisk i København. Her er sparet, hvilket 

betyder, at der er alt for mange opgaver til for få lærere.  

Arbejdsmiljøundersøgelser viser, at de ansatte er presset af for mange opgaver i den tid, der er til 

rådighed. Og 6-byrapporten om elevpriser viser, at prisen pr. undervisningstime i København er 

under gennemsnit. 

Dette år er det valgår, og vi hører mange bud fra politikerne på, hvad de vil gøre og give til 

skoleområdet fx penge til lejrskoler. For os er det afgørende, at det er kerneopgaven 

(undervisningen) som prioriteres, altså at der ansættes flere lærere. Det vil styrke muligheden for, at 

vi lykkes med målene i skolereformen. 

. 

Megaklasser og -skoler 

I København er der mindst to skoler, som vi kan betegne som megaskoler. Det er Skolen på Islands 

Brygge og den nye sammenlagte skole Damhusengens Skole. De har begge langt over 1200 elever. 

Der kommer stadig omkring 1.000 nye børn til København om året. Det vidner om en by i vækst- 

og dermed et stigende behov for bygninger, personale og materiel.  

Konsekvenserne af megaskoler afspejles i vores høringssvar af 28. januar 2016 vedr. 

sammenlægningen af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole til Damhusengens Skole. 

KLF ytrer bekymring for så stor en enhed – der kan komme op mod 1.900 elever på skolen. Det kan 

blive vanskeligt at styre så stor en enhed og svært for eleverne at finde tryghed. Det er af stor 

betydning, at skolen organiseres som små skoler i den store. 

Der kan være både økonomiske og rekrutteringsmæssige fordele i en etskoleløsning, men det 

kræver, som det fremgår i det følgende, at en række forudsætninger er til stede. 

1. Økonomien skal være i orden – dvs. at besparelsen på driften skal blive på den nye enhed i 

mindst en toårig periode. 2. Der skal ansættes en udefrakommende skoleleder, som kan forberede 

sammenlægningsprocessen sammen med de to nuværende skoleledere. 3. KLF véd fra 
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sammenlægningerne af 10 skoler til 5 i 2008, at der skal afsættes penge til at elever, forældre og 

personale kan lære hinanden at kende. Af hensyn til at fastlægge organisatoriske, personalemæssige 

og pædagogiske rammer for den nye skole er det meget vigtigt, at der er den fornødne tid for lærere, 

børnehaveklasseledere og pædagoger til at finde fælles løsninger. 4. Der skal allerede fra 

begyndelsen af skoleåret ydes ressourcer, således at der kan afholdes personaleseminar, ydes 

konsulentstøtte, laves fester m.v. 5. Der skal dannes et OvergangsMED, der kan koordinere 

processen, ligesom der skal etableres en fælles overgangsskolebestyrelse. 6. De tillidsvalgte skal 

have ekstra tid for at kunne have den tilstrækkelige og nødvendige kontakt med baglandet. Det bør 

ske allerede, når beslutningen er truffet. 

 

Megaklasser  

I København arbejder KLF på linje med Danmarks Lærerforening på at nedbringe de meget høje 

klassekvotienter. Vi kan se det er et konkurrenceparameter i forhold til privatskolerne. 

I 2016 var der kun syv kommuner på landsplan, der havde flere elever i klasserne, end man 

gennemsnitligt har i København. 

Desuden kan man se, at hvis man ser på, hvordan tallene på samtlige klasser er fordelt i 6- byerne, 

er det sådan, at i København er der 39 % af klasserne, hvor der er 25 eller flere elever, i Århus er 

tallet 23 %, Odense 21 %, Ålborg 25 %, Esbjerg 24 % og Randers 30 %. København ligger altså 

klart højest. 

Hvis vi kigger på elevtallet i de københavnske børnehaveklasser september 2016, er der 21 skoler, 

hvor tallet er højere end 25 elever. Gennemsnittet er 26,5 elever. 

 

Læringsmålsstyret undervisning 

Læringsmålsstyret undervisning optræder ikke i folkeskoleloven, og der er såmænd heller ikke 

nogen, der kender den dokumenterede effekt. På trods af dette er læringsmålstyring blevet en helt 

central faktor i udrulningen af folkeskolereformen og et målepunkt for dens succes. Det er 

imidlertid en kommunal beslutning, der ligger til grund for kravet om læringsmålsstyring i den 

københavnske folkeskole. Man kan også se, at en stor del af A.P. Møller-milliarderne er gået til 

netop arbejdet med målstyring. Således kører der sammen med Frederiksberg Kommune et stort 

projekt på mellemtrinnet på alle skoler − ´Læring der ses´, igangsat i 2015 − med henblik på at øge 

elevernes læring og trivsel. Der er uddannet ledere og didaktiske vejvisere blandt lærerne som 

praksisnært bistår kollegerne ude i klasserne og giver feedback på undervisningen. Projektet er 

forlænget og udvides, således at der i foråret 2018 skal uddannes nye didaktiske vejvisere for 7. og 

8. klasse og læringsledere, og at det først afsluttes i efteråret 2019. 

Det ligger nu fast, at alle skal arbejde med de reviderede Fælles Mål fra 2013. Men 

undervisningsministeren har præciseret, at målene ikke skal nedbrydes til individuelle læringsmål 

for den enkelte elev i alle fag, og at antallet af mål skal kraftigt reduceres. Med forligskredsens 

beslutning om, at de underliggende 3.170 færdigheds- og vidensmål ikke længere skal være 

obligatoriske, men bliver vejledende – tager vi en dialog med BUF om dette.  

Der har altid været mål for undervisningen. Det nye er, at der nu skal være mål for læringen. Det 

kan komme til at betyde, at læringen bliver indsnævret til det målbare, så brede kompetencer som 

vurderings- og samarbejdsevne, historisk bevidsthed og kritisk tilgang bliver skubbet i baggrunden. 

Der vil også være risiko for, at en instrumentel opstilling af læringsmål kommer til at fylde en for 

stor del af lærernes sparsomme forberedelsestid og gør, at folkeskolelovens bredt formulerede 

formålsparagraf bliver tilsidesat. Det diskuteres i faglige kredse, hvorvidt det overhovedet er muligt 

at kunne aflæse, hvornår nogen lærer noget – om ikke meget er ubevidst læring, som den enkelte 
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ikke er sig bevidst eller først gør sig klart langt senere. DLF har ligeledes deltaget i debatten, på 

konferencer, med Undervisningsministeriet og i pressen. Vi har også diskuteret disse emner med 

både politikere og forvaltning. Under alle omstændigheder er det væsentligt, at lærerne holder fast i 

det brede sigte med skolen – at eleverne bliver selvstændige, sociale, myndige og handlekraftige 

unge mennesker med mod på livet. Det giver sig udtryk i, at vi inddrager lovens formålsparagraf, og 

dermed kalder det formålsstyret undervisning. 

Læringsplatforme 

I Københavns Kommune er det blevet besluttet, at MeeBook er den læringsportal medarbejderne på 

skolerne skal arbejde med. Der er gennemført kurser, udpeget superbrugere og sat mange tiltag i 

gang på alle københavnske skoler. Forhåbentlig har der på skolerne været lokale drøftelser af, i hvor 

vid udstrækning og til hvad, den pågældende portal skal bruges. I Københavns Lærerforening ser vi 

frem til, at BUF afslører ´The Big Why´ (deres egne ord), samt at følge implementeringen tæt de 

kommende år.  

Hensigten er, at læringsplatformen skal understøtte skolernes arbejde med synlig læring, 

teamsamarbejde, differentiering, faglig ledelse og senere hen forældresamarbejde. Forvaltningen 

forklarer: ”Undervisningen kan planlægges, deles, afvikles, gemmes og evalueres i platformen. 

Eleven kan hele tiden orientere sig i forhold til sine læringsmål, og forældre får adgang til den 

løbende evaluering i form af en elevplan. Ledelsen kan orientere sig i forhold den enkelte klasses 

årsplaner m.v.” Det er vigtigt at hæfte sig ved ordet understøtte, for det er lederne og lærerne på den 

enkelte skole, som i fællesskab skal definere rammerne for brugen. Forvaltningen lægger også op 

til, at der lokalt foregår den nødvendige diskussion og derefter fastlæggelse af indførelsen af 

MeeBook. BUF anbefaler tillige, at der på hver skole udpeges 3-4 superbrugere, en 

systemadministrator og et implementeringsforum med deltagelse af personalet, som man afsætter 

tid til. 

Hver gang der indføres en ny teknologi, opstår der problemer. Det genkender vi, senest da 

computerne dukkede op, og alle skulle tage det ´pædagogiske it-kørekort´. Mange husker nok også 

tiden, hvor pludselig alle de gode gamle kridtbetjente tavler over en sommer blev erstattet af 

digitale tavler. De praktiske problemer kan løses ved gode processer, hvor der er tid til at lære 

systemerne at kende og forstå deres muligheder og begrænsninger. De pædagogisk-didaktiske 

virkninger af måden at skulle få diverse planer, undervisningsforløb, rapporteringer mv. til at hænge 

fornuftigt sammen uden at sluge uforholdsmæssigt megen tid skal beskrives og drøftes. Det store 

spørgsmål er: når systemerne er lært, vil lærerne så opleve, at der faktisk er tale om et fremskridt, 

eller vil opfattelsen være, at her er der sket et overgreb på lærernes metodefrihed og 

vurderingsevner. Svaret kender vi først om nogle år. Under alle omstændigheder arbejder KLF for, 

at lærerne som de fagprofessionelle får afgørende indflydelse på, hvordan læringsplatformen bliver 

brugt nyttigt og hermed også på, hvordan og hvor meget målstyret undervisning skal fylde.  

Der kan hentes inspiration på emu.dk og læringsplatforme.dk, hvor et konsortium af ministerium, 

KL og diverse uddannelsesinstitutioner har forsket på ´Anvendelsen af digitale læringsplatforme og 

læremidler´ på 15 skoler. Her kan man finde en række gode råd og anbefalinger. 

Inklusion og specialundervisning 

Resultaterne fra den seneste kommunale kvalitetsrapport fra 2015 viser, at de 20 % fagligt svageste 

københavnske skoleelever underpræsterer med 3,7 karakterpoint til folkeskolens afgangsprøve. 

Dermed kommer denne elevgruppe ud af folkeskolen med i gennemsnit 3,0 som karakter mod 
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gennemsnittet for hele gruppen på 6,7. Det er et kæmpe chancelighedsproblem, som hverken KLF, 

de københavnske politikere eller den kommunale forvaltning kan være tilfreds med.  

I en medlemsundersøgelse, som KLF gennemførte i starten af 2017, svarer 97 % af respondenterne 

ikke overraskende, at de i klassen har elever med ”faglige problemer som har brug for støtte ud over 

den, du kan give dem i undervisningen”. Langt mere bekymrende svarer kun 6 %, at disse elever 

samlet set får den nødvendige støtte. 

Når det drejer sig om elever med vidtgående problemer, hvor skolen får ekstra ressourcer via BUF- 

og Skoleflex er billedet fra KLF’s medlemsundersøgelse ikke meget bedre. Her svarer 74 %, at de 

har elever i klassen med vidtgående problemer, der ikke får den støtte, de har behov for, og 53 % at 

de ikke har fået kompetenceudvikling i forhold til dette meget specialiserede arbejde.  

På den positive side kan vi fra medlemsundersøgelsen konstatere, at lærere og 

børnehaveklasseledere vurderer, at skolernes ressourcecentre ofte er en støtte i arbejdet, og at de 

lærere og børnehaveklasseledere, der får kurser og praksisnær støtte fra kompetencecentrene i BUF, 

oplever dette som en stor støtte i arbejdet med elever med vidtgående problemer – eksempelvis er 

Frejaskolen kompetencecenter for autismeområdet. 

KLF har, for at styrke den lokale debat om vilkår for inklusion, i foråret udsendt et debatoplæg (PP) 

til tillidsrepræsentanterne og desuden tilbudt at deltage i debatmøder på skolerne. 

En stor national undersøgelse gennemført af Nationalt Center for Skoleforskning offentliggjort i 

juni måned viser, at næsten hvert fjerde barn i folkeskolen har brug for støtte for at trives og for at 

få mere ud af undervisningen, og at især andelen af drenge der mistrives er steget markant de 

seneste år. Det er resultater, der bør føre til diskussion af handlinger nationalt, kommunalt og på den 

enkelte skole. Et element, som de københavnske skoler benytter sig af, er muligheden for at 

forkorte skoledagen og hermed få ressourcer til tolærerordning, der så benyttes til støtte til elever 

med behov for faglig og social støtte (Folkeskolelovens § 16 b).   

Kommunens specialskoler har lærere, der er eksperter i specialundervisning, og som arbejder 

målrettet med at inkludere elever fagligt og ikke mindst socialt i klassefællesskaberne. Skolerne har 

de senere år fået elever med stadig tungere og krævende problemer, og dét, sammen med en 

rammebesparelse på 10 mio. kr. i Budget 2016 på de fire specialskoler, der har elever med 

vidtgående indlæringsvanskeligheder, har selvklart været med til at presse lærernes arbejdsmiljø og 

kvaliteten af specialundervisningstilbuddene.    

Tosprogede elever 

KLF-generalforsamlingen 2016 vedtog en resolution, der krævede, at de københavnske politikere 

forfølger de kommunale og statslige mål på området og tager politisk ansvar for prioritering og 

genopretning af kommunens tosprogsindsats. Ved bestyrelsens henvendelse har flere politikere 

anerkendt problematikken, men der mangler stadig en samlet BUF- indsats for undervisning af 

tosprogede elever og for integrationsarbejdet. Tosprogsområdet har de sidste år været udsat for 

politisk besluttede besparelser på et tocifret millionbeløb – besparelser der har ramt undervisning i 

DSA, tosprogede undervisere, Københavnermodel for integration og integrationsvejlederne. 

Kvalitetsrapporten for folkeskoleområdet i København viser, at der fortsat er et stort og stabilt 

præstationsgab mellem folkeskolernes et- og tosprogede elever, og Børne- og Ungdomsudvalget 

(BUU) har blandt andet på den baggrund besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan fra 

forvaltningen på, hvordan resultatforskellene kan elimineres.  
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Foreningen er enig med BUU i betydningen af de tosprogede elevers trivsel og i værdien af, at der 

arbejdes med at danne og uddanne livsduelige og demokratiske medborgere. De gode hensigter må 

dog følges op af prioriterede indsatser, og her er heldigvis flere fornuftige forslag fra politikerne i 

Børne- og Ungdomsudvalget i spil op til den endelige vedtagelse af Budget 2018 i slutningen af 

september.  

KLF’s medlemsundersøgelse fra 2017 viser på Dansk som andetsprogsområdet (DSA), at kun 2 % 

af de københavnske lærere og børnehaveklasseledere vurderer, at de tosprogede elever med behov 

for støtte i DSA får den nødvendige støtte. Medtages ’i nogen grad’ er procenten 22. Kun 7 % 

svarer, at der på skolen er en tydelig målsætning og klar struktur for skolens tosprogsundervisning. 

Så der er helt klart behov for en klar plan for området, og for at ressourcer udmeldt til DSA bruges 

som tiltænkt i budgetudmeldingen.   

Nørre Fælled Skole i København er kompetencecenter på sprog og sprogtilegnelse, og det er 

foreningens indtryk, at skolen, skolens ressourcecenter og skolens kompetencecenter arbejder godt 

og tydeligt med området, og at dette er til at se på skolens faglige resultater og evne til at få de unge 

videre i ungdomsuddannelse. Skolens kompetencecenter kan blandt andet rekvireres til møder og i 

aktionslæringsforløb på kommunens folkeskoler.  

 

Efter- og videreuddannelse  

Kommunen har stadig en målsætning om at nå det nationale mål frem mod 2020, at 95 % af 

undervisningstimerne skal varetages af en lærer med det relevante undervisningsfag eller 

tilsvarende kompetencer. København ligger i 16/17 på 83,5 %´s linjefagsdækning. Dette er en lille 

tilbagegang i forhold til skoleåret før. I forhold til linjefagsdækningen er det også bekymrende, at 

der er mange ansatte uden læreruddannelse. 

 

Foreningen kan se, at der kun tilmeldes ganske få til undervisningsfag, og det på trods af at der i 

2016 og 2017 er afsat ekstra midler til kvalificeret vikardækning, mens lærerne opkvalificeres.  

 

KLF forsøgte ved forhandlingerne om arbejdstid op til og ind i sidste skoleår at få en kommunal 

aftale på efter- og videreuddannelse. Baggrunden er, at vi kan se, at der er store forskelle på den 

reduktion i andre opgaver, der tildeles lærere, som deltager i et efteruddannelsesforløb. Vi hører 

også, at mange fravælger efteruddannelse på grund af arbejdspres. Da vi ikke er lykkedes med en 

egentlig aftale på efter- og videreuddannelse, fik vi følgende indskrevet i lokalaftalen for 

folkeskolen i København: ”Skolelederen skal ved efter- og videreuddannelse sikre, at der gives den 

nødvendige tid til studiedage, studieforberedelse og -vejledning, opgaveskrivning og anden 

studieaktivitet samt eksamen. Rammerne for efter- og videreuddannelse fastlægges i MED”. KLF 

har fortsat et mål om at få indgået en central aftale. 

 

Det er fortsat vores klare indtryk, at lærere og børnehaveklasseledere på efteruddannelse langt fra 

tildeles den nødvendige tid, dog kan vi på den positive side se, at nogle københavnske skoler har 

indgået egne aftaler på efteruddannelsesområdet.  

Efter- og videreuddannelse er et område, som KLF har stor opmærksomhed på, og hvor vi 

diskuterer fornuftig praksis med forvaltning, skolelederforening og foreningens TR’ere. En vigtig 

pointe her er, at de uddannelsessteder, der udbyder uddannelserne, har et forventet tidsforbrug til 

uddannelserne, en beregning baseret på den europæiske standard for uddannelse ECTS point, 60 

point = et årsværk = 1.680 timer. 
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Hvad skal vi med skolen? 

DLF og KLF er gået i samarbejde med andre så som Folkekirkens Skoletjeneste, BUF, UCC og 

Skole & Forældre og har taget initiativ til konferencer, debatter og skriverier i pressen om, hvad vi 

vil med skolen. Det sker for at sikre, at folkeskolens formålsparagraf med de brede og alment 

dannende mål holdes i hævd i en tid, hvor læringsmålstyret undervisning med snævre faglige mål 

fylder meget. 14. november afholder vi med denne kreds et kommunalvalgsmøde på UCC, hvor 

temaerne netop er om de værdimæssige spørgsmål. 

Som modvægt til hvad alle mulige andre mener om skolen, er DLF gået i gang med at udarbejde et 

skoleideal, så vi som lærere er afklaret på, hvad vi vil med skolen. Efter kongressen skal 

diskussionen om, hvad idealet skal indeholde, ud til medlemsdebat. KLF deltager i dette arbejde. 

 

4. FAGLIGE FORHOLD 

 

Nyuddannede lærere 

Et varmt velkommen skal lyde til alle nyuddannede kolleger på de københavnske skoler. 

Vi tilbyder alle nyuddannede et velkomstmateriale fra Danmarks Lærerforening og fra Københavns 

Lærerforening. For KLF er det afgørende, at det er uddannede lærere og børnehaveklasseledere, der 

ansættes i de ledige stillinger. 

 

KLF hører fra de nyuddannede, at det er meget blandet, hvilken modtagelse, hvilke hensyn og 

arbejdsvilkår de mødes med på de forskellige skoler. Det er foreningens håb og opfordring, at der 

lokalt drages omsorg for de nyuddannede kolleger, og at der er en særlig opmærksomhed på deres 

arbejdsvilkår og trivsel. 

 

6. – 7. februar 2017 afholdt foreningen internat for knapt 40 nyuddannede kolleger på Hotel 

Storebælt. Her var der fokus på dagligdagen som nyuddannet, kollegialt samvær og ikke mindst på 

ro og forkælelse. Pladserne på kurset var hurtigt optaget, og sekretariatet oplevede, at mange 

forgæves forsøgte at tilmelde sig. Derfor gentog vi succesen 15.-16. maj 2017 med lige så mange 

deltagere. 

I løbet af 2018 er der planlagt et lignende internat i begyndelsen af februar med mulighed for igen at 

dublere i maj, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Alle, der er uddannet inden for de sidste to år, kan 

deltage. 

 

Børnehaveklasselederne 

Foreningen har i det forløbne år haft et særligt fokus på de københavnske børnehaveklasselederes 

arbejdsvilkår og muligheder for at give vores mindste elever den bedst mulige skolestart. Fagligt 

Udvalg har besøgt forskellige børnehaveklasser, været ekstra voksne en formiddag for at opleve, 

hvad det egentlig vil sige at være børnehaveklasseleder. Desuden har vi deltaget i 

børnehaveklasseledernes bestyrelsesmøder. 

Vi konstaterer, at der i København er meget store forskelle på prioriteringen af ressourcer til 

børnehaveklasserne. Børnehaveklasselederne har således vidt forskellige arbejdsvilkår og 

muligheder. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at afsætte midler til, at der udarbejdes en artikelserie, som skal dreje 

sig om skolestart i byen. I skrivende stund er der netop ansat en freelance journalist, og arbejdet er 

gået i gang. 
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Hensigten er at sprede de gode eksempler. Først og fremmest på normeringer og dernæst på 

tilrettelæggelse af den længere skoledag − fx i samarbejde med fritidshjemmene. Hensigten er 

desuden, at børnehaveklasselederne får videreuddannelse og et lønløft som en konsekvens af, at 

undervisning med læringsmål er blevet obligatorisk i børnehaveklassen. 

Timingen er god i forhold til det kommende kommunalvalg. 

 

UU- vejledningen 

KLF har det seneste år haft et tæt samarbejde med de tillidsvalgte i UU-vejledningen og blandt 

andet diskuteret rammerne for vejledning, forslag fra regeringen om ny organisering af 

vejledningen og erfaring med nye tiltag som gruppevejledning. Det er positivt i forhold til UU-

vejledernes mulighed for at støtte den store gruppe ikke-uddannelsesparate, der er i København, at 

de københavnske politikere i BUU har besluttet at gøre den midlertidige ressource på 3,5 mio. kr., 

der er tilført UU vejledningen de seneste to år, varig.  

KLF følger området tæt, og vi vil ikke se positivt på organisatoriske ændringer af UU, der medfører 

øget bureaukrati og manglende koordinering, og som ikke medfører en styrket vejledning af de 

unge til det rigtige uddannelsesvalg. Det er allerede nu KLF´s opfattelse, at de mange besparelser på 

området har svækket UU-vejledningen på den enkelte skole. 

SOPU 

Sopu er en af de større og anderledes arbejdspladser uden for folkeskolen, hvor KLF har en del 

medlemmer. En del medlemmer, men desværre langt fra nok i forhold til hvad der kunne være tale 

om, hvis alle undervisere på SOPU anså det for vigtigt at være organiseret.  

Tillidsrepræsentanten har gjort et ihærdigt forsøg på at få flere ind i foreningen, men helt god er 

medlemsprocenten ikke, selvom det ikke just skorter på udfordringer netop på denne 

uddannelsesinstitution. I vinter blev således 27 ansatte på SOPU opsagt pga. omlægning af 

uddannelserne til SOSU-hjælper- og assistent, og som afledt virkning af erhvervsskolereformen. 

Fem af disse var medlemmer af KLF, og foreningen fulgte den tunge proces fra udmelding om 

opsigelse til nye muligheder for den enkelte. Det var en chokeret forsamling, der den vinterdag i 

2016 modtog en meddelelse om, at man skulle af med så mange kolleger. 

Efterfølgende har den ændrede struktur på uddannelserne betydet, at de tilbageblevne i visse 

perioder af året har måttet sige ja til overarbejde for at få uddannelsesopgaverne løst. 

Det er en udfordring for alle at være ansat på SOPU i disse år. Men hvis direktørens prognose 

holder, skal der igen ske ansættelser i 2019, hvor den ændrede uddannelsesstruktur vil være fuldt 

implementeret.  

I mellemtiden arbejder KLF med en bedre lønudvikling for de ansatte. Dette sker sammen med de 

andre større faglige organisationer på stedet bl.a. Dansk Sygeplejeråd og Socialrådgiverforeningen.  

Tillidsrepræsentanterne har brug for opbakning via en høj organisationsprocent – særligt i en 

situation med store forandringer. 

Børnecenter København – BCK 

BCK ligger i gamle bygninger i en grøn trekant på Kastelsvej. Det blev oprettet for at tage sig af de 

3 % svageste specialbørn – i alt omkring 1.300 med varige, svære skader, sygdom og fysiske og 

psykiske lidelser. Staben har hidtil bestået af psykologer, tale-hørelærere, fysio- og ergoterapeuter 
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med særlig ekspertise på børn henvist fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og fra 

Socialforvaltningen samt den ambulante børneterapi, DAB.  

Endnu en gang har vi været vidne til en strukturomlægning, der har tvivlsom karakter, og som trods 

floromvundne beskrivelser indbefatter afvikling af dele af et lejemål, effektivisering på ledelse og 

administration og dermed en besparelse i omegnen af 3-3½ mio. kr. 

Forvaltningens forslag ønsker at integrere 1/3 af de medarbejdere, der allerede i dag arbejder med 

børn, hvis behov efter BUF´s mening kan tilgodeses med tilbud inden for eller i tæt tilknytning til 

almenmiljøet. Det drejer sig om 7 fysio- og ergoterapeuter, 7 psykologer og 6 tale-hørelærere. De 

skulle så integreres i de eksisterende fem områders tværfaglige supportteam. Hensigten er 

angiveligt at ”styrke udviklingen af en helhedsorienteret støtte til børnene i deres nærmiljø”. 

Psykologernes, tale-hørelærernes og KLF´s høringssvar gik imod forslaget med begrundelser blandt 

andet begrundet i, at risikoen for at miste de særlige kompetencer og det unikke tværfaglige miljø i 

BCK er meget stor til skade for børnene. Ikke desto mindre besluttede BUU 15. marts at følge 

forvaltningens indstilling, så omlægningen træder i kraft 1. januar 2018. Tilbage bliver 6 

psykologer, 9 tale-hørelærere og 30 fysio- og ergoterapeuter, der fortsætter i en by-dækkende 

funktion forankret i området Indre By/Østerbro. 

 

Pensionistafdelingen 

Pensionisterne i Københavns Lærerforening er en stor og særdeles aktiv afdeling, som tæller over 

1.300 medlemmer. Fagligt udvalg og pensionisternes bestyrelse har et tæt samarbejde om det 

fagpolitiske arbejde og i særlig høj grad om planlægning af arrangementer for KLF´s pensionerede 

medlemmer. 

KLF afholder to årlige arrangementer for pensionisterne. I ulige år en lejrskole med overnatning på 

en KLF-koloni. I lige år et kursusophold på Hotel Frederiksdal. Desuden afholdes en stor julefest. 

Julefesten i år afholdes 4. december 2017 på Crown Plaza. Alle arrangementer har stor tilslutning. 

Pensionisternes bestyrelse arrangerer desuden rejser, foredrag og udflugter med stor tilslutning. 

Er også iført eget sangkor, som synger på Frydendalsvej hver anden onsdag. 

Man kan orientere sig på foreningens hjemmeside, hvor pensionisternes har egen plads. 

 

Arbejdsmiljø 

Det halter med arbejdsmiljøet på de københavnske skoler. Indeklima, tidspres og en generel mangel 

på sammenhæng mellem opgaver og tid gør, at mange kollegaer bliver syge af deres arbejde. Det er 

helt uacceptable forhold, som KLF vil arbejde målrettet for at ændre. Der er heldigvis også på nogle 

arbejdspladser opmærksomhed på, at ledelsen har brug for et tæt samarbejde med 

tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, når ressourcerne skal prioriteres, og at der er brug 

for en skarp prioritering med udgangspunkt i elevernes undervisning og trivsel. På disse 

arbejdspladser kan vi se et markant bedre arbejdsmiljø.    

 

Trivselsundersøgelsen for 2017 (TU17) viser, at der i forhold til TU 15 er stor fremgang i den 

oplevede trivsel hos vore medlemmer. Men at der fortsat er langt igen, når vi sammenligner os med 

de øvrige medarbejdergrupper i kommunen. I forhold til nultolerance punktet: ’Vold og trusler’ går 

det desværre den gale vej – mere om dette under punktet om trivselsundersøgelsen.  

 

Antallet af påbud fra Arbejdstilsynet/AT er fortsat meget højt. En bekymrende stor del af de skoler, 

der har haft besøg af AT, får påbud på baggrund af besøget og på baggrund af, at AT vurderer, at de 

ansatte arbejder i et usundt arbejdsmiljø. De fleste påbud på skoleområdet omhandler ’vold og 

trusler’ og ’høje følelsesmæssige krav’.  
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Arbejdspladsvurderingen (APV) er et vigtigt redskab i arbejdsmiljøarbejdet, og her er det særligt 

vigtigt at huske, at der skal handles på de problemer, der viser sig ved APV-afdækningen. Udover at 

APV skal foretages hvert tredje år, skal APV’en revideres/justeres på baggrund af virkningen af 

tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet og på baggrund af nye arbejdsmiljødata (ex TU 17).  

’Den årlige arbejdsmiljødrøftelse’ er ligeledes et centralt redskab i arbejdsmiljøarbejdet – 

arbejdsmiljødrøftelsen skal ske med udgangspunkt i data på arbejdspladsens arbejdsmiljø og aftaler 

om, hvor der på den baggrund iværksættes initiativer i forhold til de kortlagte 

arbejdsmiljøproblemstillinger. 

APV’en tilrettelægges af TRIO og koordineres i LokalMED, og den lokale arbejdsmiljødrøftelse 

foregår i LokalMED. Der kan læses meget mere om de to krumtapper i arbejdsmiljøarbejdet i 

MED- aftalen ’Aftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar’ for Børne- og 

Ungdomsforvaltningen.  

For skolerne er der god arbejdsmiljøhjælp at hente hos Områdesekretariatets MED undervisere, 

ligesom AMK også kan give god vejleding og støtte, når der skal arbejdes med at styrke 

arbejdspladsens robusthed.  

Københavns Lærerforening har arbejdsmiljøet og samarbejdet med AMR som et centralt 

arbejdsområde. Det er vigtigt, at alle medlemmer er på en sikker og sund arbejdsplads med høj 

trivsel.   

 

Arbejdsmiljørepræsentanten/AMR 

AMR har på grund af arbejdsmiljøarbejdet i det lokale MEDudvalg en central position. LokalMED 

skal blandt meget andet vurdere indsatser og beslutningers betydning for arbejdsmiljøet og styrke 

det strategiske arbejdsmiljøarbejde, så ulykker og usundt arbejdsmiljø forebygges.  

Foreningen afholder to årlige møder med foreningens arbejdsmiljørepræsentanter. Derudover 

inviteres AMR til et TR-møde årligt − samt et område-TR-møde pr. skoleår – på disse møder vil der 

også være en tydelig arbejdsmiljødagsorden. Som noget nyt afholder KLF i år et internat 30. 

november til 1. december for KLF-AMR’ere på Frederiksdal. I forhold til planlægning og 

afholdelse af AMR- møder og internat, har KLF et tæt samarbejde med forvaltningens 

arbejdsmiljøafdeling og med Arbejdsmiljø København.   

 

Byggeri 

Københavns Kommune bruger mange penge på at udbygge, nybygge og renovere de københavnske 

skoler. Det skal gerne komme eleverne og medarbejderne til gode. Nogle steder er det gået godt, 

men mange steder er det desværre gået mindre godt. Byggesjusk, forsinkelser og støj har ført til 

utilfredshed blandt elever, forældre og personale. På nogle skoler har byggeplads og skoler fungeret 

side om side, hvilket har medført farlige situationer og i visse tilfælde politianmeldelse. I andre 

tilfælde er skoler helt eller delvist flyttet til midlertidige lokaler med betydelige logistikproblemer. I 

Københavns Lærerforening er vi glade for de mange mursten og ser nu frem til, at tiden er inde til at 

tale indhold og kvalitet i den københavnske folkeskoles undervisning. Vi har brug for, at 

kommunen tager ansvar for og handling på de mange byggeprojekter, der kører af sporet. 

 

Rengøring 

Igen i år vendte mange medarbejdere i BUF tilbage efter sommerferien til beskidte skoler. Mange 

års nedskæringer på rengøringspersonale og kontrakter, der kun sikrer rengøring de 200 dage, hvor 

der er elever på skolen, er blandt hovedårsagerne til dette. Vi er bekendt med, at det pædagogiske 

personale på flere skoler selv måtte rengøre klasselokalerne inden skolestart, hvilket er helt 

uacceptabelt. 
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Trivselsundersøgelse 

Trivselsundersøgelsen for 2017/TU 17 viser pæn fremgang på stort set samtlige områder for 

lærergruppen. Den positive udvikling skyldes formodentlig, at det nu er lykkedes at få en fælles 

kommunal arbejdstidsaftale, hvor der som pejlemærke skal sikres den enkelte fem timers ugentlig 

forberedelse, der kan lægges som flextid – på skolen eller hjemme. Desuden er det også foreningens 

indtryk, at flere skoler er opmærksomme på, at det ressourcemæssigt er nødvendigt at foretage en 

stærk prioritering mellem de mange opgaver, forventninger og ønsker, der er til skolen. På trods af 

det positive resultat, er lærergruppen dog stadig den af de store grupper, der har de dårligste 

trivselsresultater.  

Arbejdsulykker herunder vold og trusler for lærergruppen er desværre steget markant fra TU 15 til 

TU 17. De lærere, der melder, at de har været udsat for vold, melder ligeledes, at den fysiske vold 

stadig finder sted, og det på trods af, at dette er rapporteret til arbejdspladsen, og at der lokalt er 

søgt at tage hånd om problemstillingen. Det er selvfølgeligt helt uacceptabelt og kræver en fælles 

indsats fra forvaltning og forening.  

Arbejdsfællesskaber 

Arbejdsfællesskaber er blevet det nye sort i København. Således står der blandt andet i kommunens 

Budget 2016: ”Forudsætningen for tillidsdagsordenen er stærke arbejdsfællesskaber, hvor fokus er 

på kerneopgaven, og som kendetegnes ved høj trivsel, godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær. 

Arbejdskulturen karakteriseres ved en høj grad af medindflydelse, medbestemmelse og medansvar 

blandt alle ansatte. Der er derfor potentiale i at investere i bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø”. 

I 2016 udarbejdede bestyrelsen et notat, en formandsblog og et videointerview, der ligger på 

hjemmesiden, hvor skolen beskrives som et stort fællesskab, der er sammensat af en række mindre 

arbejdsfællesskaber. Vi opfordrer til, at papiret drøftes blandt tillidsfolk og i KLF-afdelingerne, 

fordi den enkelte arbejdsplads har som vigtigste opgave at definere, hvad kerneopgaven er lige 

præcis der.   

Der er ingen tvivl om, at arbejdsfællesskab er et begreb, som er kommet for at blive, og at det er en 

måde at sikre medarbejderne medindflydelse på og derigennem skabe et bedre arbejdsmiljø. 

Forhåbentlig kan det også føre til et lavere arbejdsrelateret sygefravær. 

HovedMED 

Foreningens formand og næstformand deltager i 6 årlige HovedMED møder og en lang række 

undergrupper. I HovedMED er der repræsentanter fra de øvrige faglige organisationer i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen (BUF), tre AMR’ere, BUF’s ledelse, områdeledere og ledere fra skole og 

daginstitutioner. I alt er der i HovedMED 25 repræsentanter, hvoraf 15 er fra medarbejdersiden og 

10 fra ledersiden.  

Møderne i HovedMED forberedes på medarbejdersiden med møder før dagsordenen for 

HovedMED udarbejdes og umiddelbart før HovedMED´s mødestart.    

En af HovedMED’s vigtigste opgaver er den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor HovedMED, på 

baggrund af data fra forvaltningen, fra Arbejdsmiljø København og fra Falck Healthcare aftaler 

konkrete indsatser for det kommende år. På Arbejdsmiljødrøftelsen for 2016 aftalte HovedMED 

indsatser på fire områder: Stærke arbejdsfællesskaber, vold og trusler, nye medarbejdere og støj og 

uro.   

Desuden planlægger gruppen under HovedMED halvårsmøder for MED repræsentanter for de 

lokale enheder i BUF. Ambitionen med disse møder er blandt andet at styrke sammenhæng mellem 

Lokal- og HovedMED og sikre, at vigtige centrale indsatser og dagsordener prioriteres lokalt.  



18 

 

HovedMED og medarbejdersiden har to årlige møder med politikerne i Børne- og 

Ungdomsudvalget, hvor vi diskuterer forhold på børneområdet, politiske prioriteringer og 

arbejdsmiljøproblemer.  

’Aftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for BUF’, der beskriver rammerne for 

samarbejdet, opgaver for LokalMED og HovedMED mv., kan findes på Mit BUF og på foreningens 

hjemmeside. Referater fra HovedMED’s møder kan læses på Mit BUF.  

 

MED 

Vi har i BUF en god og ambitiøs MED-aftale, som vi fortsat arbejder på at få til at fungere i forhold 

til det aftalte. Foreningen oplever desværre mange steder, at aftalens forpligtelser til eksempelvis 

rettidig information og drøftelse ikke efterleves lokalt. I kommunens centrale forvaltningsenhed 

’Områdesekretariatet’ er der opmærksomhed på, at flere af kommunens lokale enheder 

(eksempelvis folkeskolerne) har brug for støtte, og der er i områdesekretariatet flere dygtige MED-

undervisere, der gerne kommer ud og støtter det lokale arbejde med at skabe en − som det er 

fastslået i aftalen − ’forbilledlig samarbejdskultur’.   

Som vi også markerede i sidste års beretning, er det stadig på mange af vore arbejdspladser svært 

for medarbejderrepræsentanterne at orientere baglandet og sikre sig den nødvendige 

mandatafklaring inden møderne i LokalMED.   

Tjenstlige samtaler 

De senere år har foreningen registreret et stigende ønske fra medlemmerne om, at KLF´s 

konsulenter deltager som bisiddere ved samtaler ude på arbejdspladserne. Det drejer sig både ved 

sygefraværs-samtalerne og de samtaler, hvor ledelsen ønsker at tydeliggøre sine forventninger til 

medarbejderen.  

Koncernservice har udarbejdet en grundig vejledning til ledelserne om, hvilke overvejelser der skal 

gøres forud for indkaldelse til en tjenstlig samtale, gode råd til udformning af indkaldelse, 

afholdelse af selve samtalen og betydningen af referatet af samtalen.  

Det er altid alvorligt, når en medarbejder bliver indkaldt til tjenstlig samtale, og det er forbundet 

med mange følelser at blive indkaldt. Sager, der tidligere kunne klares ved dialog, ender nu i 

tjenstlige samtaler og sanktioner. Det er vigtigt, at man ikke går alene til samtalen, og konsulenterne 

stiller gerne op til de tjenstlige samtaler. Det bør dog altid overvejes, om deltagelse af en konsulent 

fra KLF og en jurist fra Koncernservice optrapper situationen, eller om det bedre klares ved at den 

lokale TR varetager bisidderrollen. Der er altid hjælp at hente ved telefonisk rådgivning og sparring 

fra konsulenter i KLF. Der er endvidere stor fokus på uddannelse af TR’erne på dette område. 

Foreningen anbefaler, at der på de enkelte skoler og arbejdspladser bruges tid på at udarbejde 

retningslinjer for de tjenstlige samtaler – for på den måde at informere om forhold, der for alle er 

forbundet med vanskeligheder.  

 

Velfærdsalliancen og velfærdskamp 

Provokeret af regeringens planer om at få et indført et ´omprioriteringsbidrag´ (eufemisme for 

nedskæring) på 2,4 mia. kr. årligt i 2015 førte til dannelsen af græsrodsbevægelsen 

Velfærdsalliancen, hvor mange af Fællesrepræsentationens medlemmer heriblandt KLF er med. 

Demonstrationer over hele landet i 2016 førte til, at vi i København slap for en besparelse på næsten 

1 mia. kr. over 4 år og ´nøjedes´ med en besparelse på 20 mio. kr. i et par år. 10. maj i år afholdt vi 

sammen med andre organisationer en demonstration på Rådhuspladsen for at appellere til 

kommunerne om at indgå en bedre økonomiaftale. Den blev bedre uden dog at være prangende. Der 

bliver fortsat skåret ned på velfærden overalt i landet. Det har ført til initiativet ´Danmark for 
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velfærd´, som DLF, FOA og en række andre fagforeninger har sat i værk og holdt nogle møder om 

for at samle fagbevægelsen til kamp mod ulighed og til forsvar for velfærden. Første manifestation 

bliver et stort TR-møde i Odense 4. oktober. 

 

5. KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER samt Gabriel Jensen 

 

Sommerkolonierne 2017 

Koloniernes 118. sæson blev på trods af den meget våde sommer atter afviklet med stor succes. 

3.673 børn og unge fik en rejseseddel til et af de 98 sommerkolonihold, der blev sendt afsted i år. 

Ved besøg på kolonierne rundt i landet mødte de ansatte på kolonikontoret rigtig mange børn og 

voksne, der var i gang med leg og spændende aktiviteter, og som gav udtryk for, at kolonilejrlivet 

var noget af det bedste i verdenen. Hvor er det dejligt at opleve, især når alle på kolonikontoret har 

arbejdet ekstra mange timer for at få kolonipuslespillet til at gå op med holdfordeling, 

personaleansættelser, børneattester, busser, bassinprøver, forældresamtaler mv. 

Tak til alle de lærere og pædagoger mv., der har været med til at give børnene en rigtig god 

sommerkoloni med mange oplevelser for livet. 

 

It-system 

Med bistand fra forvaltningen har Københavns Lærerforening Kolonier i løbet af det sidste års tid 

fået videreudviklet et it-system, som skulle gøre det lettere at yde en mere professionel håndtering i 

forbindelse med tilmelding til sommerkoloni, fordeling af ansøgninger, kommunikation med 

personale og forældre, betaling af koloniopholdet mv. 

It-systemet var oprindeligt udviklet til musikskoler, så vi var spændte på, om systemet kunne leve 

op til vores krav. Vi var også usikre på, om forældrene til de elever med størst behov for et 

koloniophold, var i stand til at tilmelde deres børn via internettet. 

Efter flere timer på skolebænken og mange tilretninger af systemet er det gået over al forventning. 

Vi fik stort set det samme antal ansøgninger som tidligere, og vi gav også samme antal fripladser. 

Det skal dog nævnes, at en del af skolernes personale har holdt møder med forældrene og hjulpet 

med ansøgningen, lige som personalet på kolonikontoret har haft en del fremmødte forældre, der er 

blevet guidet. 

Der vil også komme en sommerkolonifolder til næste år, men ansøgningen og det videre forløb vil 

for fremtiden foregå via det nye it-system, som selvfølgelig vil blive videreudviklet med tiden. 

  

Egilsholm 100 år 

Kolonien Egilsholm ved Pedersker på Bornholm blev 100 år, og som sidste år, da det var Sandsgård 

der rundede de hundrede, skulle det naturligvis fejres. Derfor indrykkede vi en annonce i 

Bornholms Tidende, hvor vi i anledningen af fødselsdagen inviterede til åbent hus med kaffe, 

lagkage og boller lørdag 21. august. 

Som det kan læses på klfnet.dk, mødte der omkring hundrede gæster op i løbet af arrangementet. 

Der var rundtur i bygningerne, og under indtagelsen af kaffe og kage blev Egilsholms historie 

fortalt, hvorefter der blev sunget kolonisange med musikledsagelse af en tidligere kolonileder og 

formand Jan Trojaborg. Om aftenen var der middag for kolonipersonalet, de tilsynsførende på 

Bornholm og særligt indbudte gæster, heriblandt Koloniernes tidligere forretningsfører Lars 

Fabricius og Lærerforeningens næstformand Lars Sørensen. 

 

Politikertur 
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Dette års planlagte politikertur, hvor Københavns Lærerforenings bestyrelse, Børne- og 

Ungdomsforvaltningens direktion, Koloniernes ledelse og Børne -og Ungdomsudvalget skulle have 

besøgt et udvalg af kolonier og derved få et indblik koloniarbejdet, blev desværre aflyst. Men 

Borgmester Anna Mee Allerslev og medlem af borgerrepræsentationen Tommy Petersen, var i 

selskab med Jan Trojaborg, Jan Klint Poulsen og Søren Freiesleben på kolonibesøg. 

Besøget fandt sted på Feriegården ved Ellinge Lyng, hvor Ellebjerg Skole havde skolekoloni med 

53 børn. Vejret viste sig fra sin gode side med sol og varme, børnene var i gang med diverse 

konkurrencer, og politikerne blev vist rundt af et par piger, der var gode til at fortælle om 

kolonilivet. Den ene af pigerne fortalte da også, at lærerne nu nærmest var en slags forældre for 

hende. En bemærkning der gik lige ind i borgmesterens hjerte. 

 

Kolonikursus 

I lighed med tidligere år begyndte den nye sæson med et kursus på Hotel Frederiksdal, hvor 

deltagerne fik et indblik i afviklingen af de forgangne sommerkolonier, Koloniernes nye tiltag og 

lidt om, hvad fremtiden byder på. 

Kursets gæstetaler var i år Marianne Breds Geoffroy (speciallæge i psykiatri), der talte over emnet 

hjemve. Hjemve er jo et tilbagevendende kolonifænomen, der nok aldrig helt forsvinder. Men der 

vil i fremtiden kunne hentes gode råd i en kommende bog, som Koloniernes konsulent Gitte 

Nemholt og Marianne Breds Geoffroy er gået i gang med at skrive.  

 

Honorar til lærere og pædagogisk personale og penge til nedbringelse af ventelister 

Aftalen om et ekstra honorar eller tre fridage for lærere eller pædagoger med fast tilknytning til 

skolen, og som er ansat på en sommerkoloni med et skolehold, udløber ved udgangen af 2018.  

Hensigten med denne aflønning var at få flere faste lærere og pædagoger til at tage på koloni i deres 

ferie og derved få højt kvalificeret personale til børnene på sommerkolonien, og samtidig drage 

fordel af det tætte forhold elever og lærere har opbygget under koloniopholdet, der især er gavnligt 

for skolens elever med udfordringer.  

Tilskuddet har fået flere lærere til at tage på sommerkoloni. KLF arbejder på at gøre ordningen 

permanent.  

I 2017 var der 141 lærere/pædagoger, der fik indberettet dette kolonitillæg, og af dem var der 26 der 

ønskede 3 fridage, og 115 der ønskede honoraret.  

Også aftalen med ekstra midler til nedbringelse af de før så store ventelister var med i den samme 

aftale. Hvis denne aftale heller ikke bliver forlænget eller gjort permanent, vil ventelisterne atter 

opnå rekordstore højder, da ansøgningen til sommerkolonierne siden aftalen trådte i kraft har været 

stigende.  

 

Madlejrskoler 

Nu kommer københavnske elever til at lære om sund mad og økologi og lave mad på madlejrskoler. 

I september var to klasser som et forsøg på kolonien Egilsholm på Bornholm med arbejde i 

køkkenet, på lystfiskeri, på besøg på gedemejeri og hos jersey-bonden Hans Verner samt Svaneke 

Ismejeri. Det sker i et stort anlagt samarbejde med Københavns Madhus, der i forvejen har et tæt 

samvirke med kokke og landbrug på øen. Madhuset har endda sikret bevillinger fra kommunen til 

18 madlejrskoler det næste år. Der er nu et arbejde i gang med at udvikle en af foreningens tre 

feriekolonier på Bornholm til en madkoloni med både indendørs og udendørs køkkenfaciliteter, 

hvilket sker i samarbejde med Realdania. En forudsætning for realisering af det visionære projekt − 

der kan bygge bro mellem by og land og lære børnene noget om, hvor maden kommer fra, og 

hvordan man kan udnytte og tilberede råvarerne − er fondsstøtte.  
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Bygninger og vedligeholdelse 

Mange bygninger er i år blevet malet udvendigt, andre har fået udskiftet hårde hvidevarer og nyt 

inventar. Bygningsmassen er stor og af ældre dato, så murværk, træværk og tage er på en del 

kolonier klar til udskiftning eller kraftig renovering. En af de bygninger, der trænger til en 

opfattende renovering, er Thorøgård, et renoveringsprojekt Kolonierne ikke selv kan løfte. Derfor er 

der udarbejdet et prospekt, som vi håber at kunne opnå fondsstøtte til. 

 

Udlejning 

Indtægterne ved udlejning af kolonierne er desværre ikke steget væsentlig. Vi kan godt mærke, at 

der spares på lejrskoler i folkeskolen, på gymnasier og andre læreanstalter. Disse lejrskoler er ofte 

erstattet af hytteture med to overnatninger, derfor er de kolonier, der ligger længst væk fra 

København hårdest ramt. I år har vi derfor prøvet med annoncering i lejrskolekataloger og haft en 

stand på Læringsmessen i Aarhus, hvor vi har prøvet at sælge lejrskoleture til jyske skoler.  

Vi håber, at lærerne i København vil benytte deres egne kolonier, og vi gør opmærksom på, at 

prisen kun er 84 kr. + moms pr. overnatning. pr. person. På nogle kolonier vil der kunne tilbydes 

mad til en favorabel pris. 

  

Gabriel Jensens Ferieudflugter 

Gabriel Jensens Ferieudflugter er en selvstændig fond, hvis formål er at arrangere sommerferie-

aktiviteter og udflugter for københavnske skoleelever, som må tilbringe ferien eller dele deraf i 

København.  

GJF begyndte i 1901 som Vesterbros Friluftsforening, men fik senere navnet efter kommunelærer 

Gabriel Jensen, der fra 1908 til 1924 var leder af foreningen. I 2002 blev GJF en fond, der 

administreres af Københavns Lærerforenings Kolonier. Daværende forretningsfører Lars Fabricius 

blev forretningsfører for GJF, og to lærere blev ansat som deltidskonsulenter. Fondens 

bestyrelsesformand har siden 1939 altid har været den siddende Skoledirektør, ligesom 

næstformandsposten har været formanden for Københavns Lærerforening. 

Bestyrelsens sammensætning i dag er; 

Formand, adm. direktør i BUF Tobias Børner Stax, næstformand, Jan Trojaborg, formand i 

Københavns Lærerforening. Øvrige medlemmer er tidligere borgmester Pelle Jarmer, skoleleder 

Peter Aksten og socialborgmester Jesper Christensen. 

I foråret blev sommerens aktivitetsfolder sendt ud til alle skoler og en del institutioner. Folderen 

2017 havde 24 forskellige aktivitetstilbud fordelt over hele sommeren, og et dagtilbud med gratis 

kørsel til GJF-lejren i Dragør. Billetterne blev solgt fra Billetlugen til en symbolsk pris af 30 kr., og 

de mest attraktive aktiviteter blev hurtigt udsolgt. Besøgstallet i Dragør var ikke stort i år, men det 

hænger nok sammen med den våde sommer. 

 

6. FORENINGEN  

 

Områdemøder mellem tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer 

Børne- og Ungdomsforvaltningen er inddelt i fem administrative områder med hver sin 

områdechef: Amager, Indre By/Østerbro, Nørrebro/Bispebjerg, Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave og 

Brønshøj/Husum/Vanløse. Områdechefen har bl.a. som opgave at udøve ledelse af skolelederne. 

Som en spejling af den struktur samles tillidsrepræsentanterne fra hvert af de fem områder til TR-

møder med deltagelse af fast tilknyttede bestyrelsesmedlemmer. På områdemøderne bliver det 

tydeligt, om der f.eks. er et mønster i, hvordan de enkelte skoleledere samarbejder med TR om 

udmøntningen af lokalaftalen om arbejdstid. Områdemøderne giver også tid til kollegial sparring og 
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idéudveksling, ligesom møderne fungerer som bindeled mellem bestyrelse, sekretariat og 

tillidsrepræsentanter. På møderne har bestyrelsesmedlemmerne mulighed for f.eks. at forklare 

formålet med en påtænkt spørgeskemaundersøgelse, så TR kan motivere medlemmerne til at 

besvare undersøgelsen. Bestyrelsesmedlemmerne tage emner og problemstillinger med tilbage til 

KLF´s bestyrelsesmøder. KLF samler på lignende vis TR´ere fra byens specialskoler til 

netværksmøder og TR´ere fra de private gymnasiers grundskoler i et netværk. Områdemøderne er 

kort sagt med til at binde KLF sammen og gøre os til en stærk fagforening. 

Samarbejdet med BUF og Koncernservice (KS) 

Kontakten med BUF foregår både ved regelmæssige møder med områdesekretariatet ca. en gang 

om måneden og ved ad hoc møder, når særlige forhandlingsmæssige problemstillinger dukker op. 

Desuden er der også sammen med andre organisationer et samarbejde, der foregår i HovedMED − 

se nærmere i det afsnit der omhandler HovedMED.  

Ved møderne med områdesekretariatet deltager gerne et par områdechefer og andre ledende 

medarbejdere i BUF. Møderne har som regel en meget lang dagsorden og en kort tidsramme. På 

møderne bliver vi ofte orienteret om nogle af forvaltningens kommende tiltag, og KLF har 

mulighed for at komme med kommentarer til planerne, inden de føres ud i livet. KLF har også 

mulighed for at tage konkrete problemstillinger op og drøfte løsningsforslag. Møderne er imidlertid 

sjældent løsningsorienterede, men de er da et gavnligt forum for udveksling af information. 

Når der skal søges løsninger − både bydækkende og i forhold til en skole − må foreningen derfor 

bede om en egentlig forhandling. Ved forhandlingerne i BUF deltager ofte en repræsentant fra 

Koncernservice. Principielt er Koncernservices rolle at være rådgivende over for BUF, men reelt er 

det sådan, at BUF retter ind efter, hvad der er opfattelsen i Koncernservice. På den måde oplever vi 

i foreningen, at det kan være meget svært at komme i dialog med de administrative 

beslutningstagere i BUF, når udfaldet på forhånd afhænger af den rådgivning, som BUF modtager 

fra KS. 

Koncernservice har ellers den selvopfattelse, at man kun er rådgivende og ikke bestemmende ude i 

de enkelte forvaltninger. I den daglige kontakt med Koncernservice oplever vi imidlertid, at fx en 

skoleinspektør siger: ”Det må vi ikke for KS”, KS siger, at det er BUF, der har afgørelsesretten. I 

foreningen oplever vi således en stigende ansvarsforflygtigelse. En fælles HR-afdeling i BUF ville 

helt sikkert hjælpe til styrkelse af BUF´s ledende rolle. 

For en del år siden fandtes der en regelsamling, som man kunne slå op i. Denne samling af 

objektive bestemmelser er i dag i mange situationer afløst af mere eller mindre velbegrundede 

afgørelser, der i højere grad tager udgangspunkt i jura end i sund fornuft. Det gør, at afgørelserne 

kan være meget forskellige i sager, der minder om hinanden, og at den enkelte medarbejder ikke 

oplever, at der er tale om en ensartet og retfærdig linje i beslutningerne. Det er helt ude af trit med 

bestræbelserne i kommunen på, at der skal være transparens og retfærdighed i forvaltningen. Der er 

også her et stort behov for klare forbedringer. 

Ytringsfrihed   

Inden for det seneste år er det sket både positive og negative ting på ytringsfrihedens slagmark. Lad 

os tage plusserne først. I oktober 2016 udgav Justitsministeriet ´Vejledning om offentligt ansattes 

ytringsfrihed´ på baggrund af et langstrakt udvalgsarbejde, hvor blandt andre vores 

hovedorganisation FTF deltog. Allerede i forordet bliver man opstemt, idet daværende 

justitsminister Søren Pind skriver: ”Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt 
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ansatte deler deres viden i den offentlige debat”. Han fortsætter: ”Det er en grundlæggende 

forudsætning for, at offentlig ansatte benytter deres adgang til at deltage i den offentlige debat, at 

både ansatte og ledere er klar over omfanget af de ansattes ret til at ytre sig”. Den anden gode nyhed 

er, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i marts 2017 – endelig langt om længe og efter mange 

opfordringer fra KLF – udsendte ´Vejledning om ytringsfrihed for ansatte i BUF´, et fint notat. 

Tilbage står, at BUF mangler at tage initiativ til i praksis at gøre regelsættet kendt, især hos lederne. 

Det virker nemlig som om, at en del ledere ikke har nærlæst de to vigtige dokumenter, idet de ikke 

er bekendt med det omtalte omfang for ytringsretten. Således har vi i det forgangne år haft 

adskillige sager, hvor ledere direkte har trynet lærere, selv om disse har holdt sig inden for de givne 

rammer. Det er ganske enkelt ikke i orden. Disse mentale overgreb har den sørgelige konsekvens, at 

de ansatte holder sig tilbage, tier og dermed forpasser arbejdspladsen muligheden for at bruge deres 

synspunkter og kritik på en konstruktiv måde.  

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen udtaler: ”Myndigheder bør ikke tale om loyalitetspligt i 

sammenhæng med offentligt ansattes ytringer. Det fører alt for let til fejl. De skal nøjes med at 

fokusere på, om ytringen holder sig inden for de udtrykkelige grænser, der gælder på området”. To 

vigtige råd fra Justitsministeriet er: 1) Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og 

ikke på myndighedens vegne. 2) Man må ikke bryde sin tavshedspligt. Derpå følger konklusionen: 

”Holder man sig inden for disse rammer, må man som udgangspunkt sige, hvad man vil”. Sværere 

er det ikke. 

Samarbejdet med kredsene i hovedstadsområdet 

KLF har et tæt og konstruktivt samarbejde med DLF’s kredse i hovedstadsområdet. Samarbejdet er 

organiseret af DLF i fem fora: Formands- og næstformandsforum, arbejdsmiljøforum, pædagogisk 

udviklingsforum, kursusforum og pensionistforum. Møderne bruges til gensidig orientering, 

erfaringsudveksling og diskussion af emner som lønudvikling, vilkår for det lokale samarbejde, 

arbejdsmiljøstrategi og skoleudvikling. Samarbejdet har også udmøntet sig i tilbud om dagkurser 

for tillidsrepræsentanter fra de otte kredse.   

KFF – Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation 

Der er et tæt samarbejde mellem de 42 organisationer, der repræsenterer de godt 40.000 ansatte i 

Københavns Kommune. Gennem de senere år har vi opnået en betydelig indflydelse og stor 

lydhørhed hos politikerne og et godt samarbejde med forvaltningerne. 

Fællesrepræsentationens bestyrelse sidder i det Centrale Samarbejds-Organ, CSO, hvor vi mødes 

med direktørerne for de 7 forvaltninger. Her drøftes en lang række emner, der er fælles på tværs af 

forvaltningerne. Det gælder kommunens budget, sygefraværsstrategi, udlicitering og især 

tillidsdagsordenen, som har været et centralt emne de seneste år.  

Der er ingen tvivl om, at det er den københavnske fagbevægelse, der har sat skub i den vigtige 

diskussion om, hvordan tillidsdagsordenen kan være med til at forbedre kernedriften, skabe et bedre 

arbejdsmiljø og give større udfoldelsesmuligheder for både den enkelte og kollektivet. Det seneste 

skud på stammen er ´arbejdsfællesskaber´, der er omtalt under pkt. 4. 

Kontaktudvalget er stedet, hvor alle medlemsorganisationer mødes 4-5 gange om året, og det er 

meget givtigt at drøfte både de fælles og de særlige problemer, som der kæmpes med.  

KFF arrangerede et flot stormøde på Rådhuset 30. maj med deltagelse af over 500 tillidsfolk. 6 

borgmestre var mødt op og gav deres bud på, hvordan tillidsdagsordenen skal føres ud i livet 

suppleret med videoindslag fra forskellige københavnske arbejdspladser. Der var også en livlig 

debat, så det var særdeles udbytterigt for alle parter. 
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De seneste år har vi tillige arrangeret succesfulde konferencer for tillidsvalgte med oplæg fra både 

forvaltning, politikere og gæster fra den øvrige fagbevægelse.  

KFF ledes af et formandskab med Jan Trojaborg som formand, Britt Petersen, formand for LFS som 

næstformand, og Tania Karpatschof, AC. 

Samarbejde med skolelederforeningen SKK 

Det har i en årrække været kutyme, at formandskabet i de to foreninger mødes med jævne 

mellemrum for at drøfte sager af fælles interesse. Det er også sket i det forløbne år, dog med 

vekslende frekvens.  

Vi regner med at kunne gentage sidste års vellykkede møde mellem de to bestyrelser i løbet af 

efteråret. 

Skole og Forældre 

KLF har som tidligere år haft et godt samarbejde med Skole og Forældre, København. De to 

bestyrelser mødes et par gange årligt og drøfter områder som fx folkeskolereform, skole-

hjemsamarbejde, kommunalvalget i 2017 og budgetforhold.  

Derudover har de to bestyrelser nedsat en fælles budgetarbejdsgruppe, der kommer med forslag til 

fælles budgetindsats og holder møder med politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. 

Endelig er der planlagt fælles kommunalvalg ´17 møde 26. oktober med temaet: ”Udfordringer på 

skoler i udsatte byområder”. Valgmødet holdes på Bavnehøj Skole.  

Nyheder fra vores egen verden  

KLFnet.dk er fortsat et vigtigt element i foreningens kommunikation med medlemmerne. 

Hjemmesiden er velbesøgt, og i perioder rækker successen langt ud over vores egne 

medlemsrækker. Vi véd, at det ikke er sjældent, at man i Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sager, 

som har været belyst på KLFs hjemmeside. Både fagbladet Folkeskolen og dagbladene har ved flere 

lejligheder vist interesse for emner, som KLFnet.dk har taget op. 

 

Hver uge præsenteres nyhedshistorier på hjemmesiden, der handler om de københavnske læreres 

arbejdsliv, om nye initiativer på skoleområdet og politiske sværdslag, der relaterer sig til lærerne i 

byen. Redaktionen bag hjemmesiden dækker som udgangspunkt alle medlemsaktiviteter, enten ved 

omtale eller som reportage. Således er KLFnet.dk en vigtig informationskilde for medlemmerne af 

Københavns Lærerforening. 

 

Da forhandlingerne om en lokalaftale for lærerne i København brød sammen, blev KLFnet.dk en 

central platform for formidling af forskellige holdninger i relation til den aktuelle situation. Ikke 

kun dem, som vi i foreningen helst så repræsenteret, men en bred dækning af politiske positioner og 

holdninger. Både dem, der bakkede os op og dem, som var uenige med os. Det er hjemmesidens 

store styrke. Den redaktionelle frihed betyder, at nyhederne ikke bare er vores egne historier, men et 

udtryk for forskellige syn på samme sag. Det skal vi værne om.  

 

Den grundige og uddybende journalistik er her stadigvæk 

Det er ikke kun de daglige nyhedshistorier, som KLFnet.dk præsenterer. Den dybdegående 

journalistik har også plads på foreningens hjemmeside. Før sommerferien udkom den tredje 

journalistiske single, som mediet har lanceret. Tidligere KK-redaktør Peter Garde udfolder de sidste 

tyve års skolebyggeri med flotte beskrivelser og fotos. Det er således et historisk dokument, fordi 
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vi, som de eneste, fortæller forvandlingshistorien om den miserable tilstand som de fleste 

københavnerskoler var i til i dag, hvor de fleste af Københavns skoler enten er helhedsrenoveret 

eller nybygget, flere endda som prisvindende byggerier. 

 

 

SoMe 

De sociale medier fylder mere og mere i den generelle nyhedsformidling. I Københavns 

Lærerforening har vi i mange år været til stede på Facebook med god succes. I dag modsvarer 

antallet af følgere andelen af vores erhvervsaktive medlemmer. Også Instagram er en lille succes. I 

det forgangne år har en lang række lærere og tillidsfolk på skift passet KLF’s Instagramprofil. 

Hermed har vi kunnet få et indblik i lærerlivet på fx Grøndalsvængets Skole, Sølvgades Skole, 

Familiekurserne, Skolen ved Sundet og senest Københavns nyeste skole, den sammenlagte 

Damhusengens Skole.  

 

DLF − ny kommunikationsplatform 

Fra Danmarks Lærerforenings side har man ønsket, at der blev udviklet en fælles digital platform – 

et intranet for alle medlemmer af Danmarks Lærerforening. Erfaringer fra tiden før og under 

lockouten har gjort, at man har set et behov for, at alle medlemmer kan nås igennem en platform, 

som er uafhængig af kommunale eller statslige it-systemer, som medlemmerne ville kunne 

udelukkes fra fx under en lockout. Ønsket om en kommunikationsplatform kommer fra 6-by-

samarbejdet, hvor Københavns Lærerforening deltager. 

Den nye platform skal som udgangspunkt ikke erstatte nogle af de medier, som fx KLF allerede 

bruger, men skal understøtte og forenkle kommunikationen mellem kreds, TR´ere og medlemmer 

og medlemmerne imellem.  

Den nye kommunikationsplatform har været planlagt siden efteråret 2016, og udrulles i tre 

niveauer. Allerede nu har KLF haft erfaringer med platformen siden 25. september, og i november 

forventes systemet åbnet for tillidsrepræsentanterne.  

Foreningen vil i den kommende tid orientere nærmere om, hvordan kommunikationsplatformen 

iværksættes og anvendes. 

 

Medlemskurser  

Foreningen afholder 2 medlemskurser om året for almindelige medlemmer. Kurserne afholdes for 

det meste på Sinatur Hotel Frederiksdal og begynder om fredagen kl. 16 og slutter lørdag kl. 12. 

Emnerne i indeværende periode har været ´Mønsterbrydning og motivation af børn og unge´ og 

´Kampen om professionelt arbejde i folkeskolen´. 

Der var stor interesse for begge kurser – så stor at bestyrelsen besluttede at invitere til det neden for 

omtalte café-arrangement med Svend Erik Schmidt som oplægsholder.  

Desuden afholdes et årligt kursus for nyuddannede medlemmer. Hertil kommer de kurser for 

pensionister, som er omtalt andet steds i beretningen.  

 

Medlemsarrangement 

23. marts afholdt KLF et fyraftensarrangement på Cafe Kellerdirk med foredrag og mulighed for 

efterfølgende spisning. Titlen på foredraget var ´Den autentiske lærer´, som Svend Erik Schmidt 

leverede i en særdeles levende og underholdende form. Ca. 70 KLF´ere deltog, og mange benyttede 

muligheden for at spise sammen efterfølgende. Foreningen vil i det kommende år gentage 

konceptet, men finde en centralt beliggende cafe med lidt bedre lydforhold. 
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Folkemødet på Bornholm 

KLF havde 50 deltagere med på folkemødet på Bornholm. KLF´s deltagelse skete i samarbejde med 

Bornholms lærerkreds og DLF. Vi kom med kor, meningsdannere, TR´ere, kongresdelegerede og 

bestyrelsesmedlemmer. Koret sang rundt omkring på pladserne og skabte glæde og respekt. Resten 

af gruppen arrangerede og deltog i møder vedr. skoleforhold. Vi havde ulighed/lighed for børn og 

uddannelsesvejledning som emner til debat i Underviserteltet. Ellers bestod arbejdet i at tale med 

diverse folkemødedeltagere ved hjælp af vores quiz og ved bemanding i en café, hvor folk kunne 

snakke med lærere. Vi fik mange gode samtaler med både politikere, meningsdannere, 

forvaltningsfolk og helt almindelige mennesker. Vi betragter vores deltagelse som en succes i 

bestræbelsen på at udbrede, hvad vi vil med folkeskolen og for at skabe en større forståelse i 

befolkningen af vores ønsker til forbedringer af skolen både for elever og lærere. 

 

1. maj i Undervisernes telt på Fælleden 

Det er en glæde, at man kan trække i tusindvis af mennesker til den årlige fejring af den 

internationale arbejderbevægelse, som vi i KLF er en del af. 

Nu har KLF i en årrække været en central drivkraft i samarbejdet om Undervisernes telt til 1. maj. 

Det arrangeres i et fællesskab af Danmarks Lærerforenings kredse i de kommuner, der omkranser 

København, Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening. Ved at lytte til de faglige lederes 

taler og ved det almindelige samvær og samtaler i teltet knyttes der stærke bånd og opbygges en 

forståelse for de forhold, der gælder for undervisere. En styrke vi i KLF kan bruge til at tale 

lærernes sag i mange sammenhænge i det kommende år. Undervisernes telt ligger i faglig zone, så 

der er nem adgang til at opleve, hvordan de andre fagforeninger fejrer dagen. Ingen 1. maj uden 

musik, og Karina Willumsen trak mange fans til sin koncert, som afsluttede dagens program.  

 

Grillarrangement 

1. juni i år var rigtig mange af vores københavnske kollegaer samlet på Frydendalsvej til 

foreningens årlige grillarrangement. Vi havde en dejlig eftermiddag med sprøde pølser, kølig 

hvidvin samt kolde øl og vand. Lærerkoret underholdt vanen tro og stemningen var høj.  

I år havde vi også indbudt politikerne fra Rådhuset til at deltage, og der blev derfor også mulighed 

for en politisk snak. Arrangementet vil selvfølgelig blive gentaget til næste år, og vi glæder os til at 

se jer alle. 

 

Copenhagen Pride Parade 

Klokken 13 lørdag 19. august stod en lille flok fra KLF klar i opmarchen til Copenhagen Pride 

Parade på Smallegade ved Frederiksberg Rådhus. Det var med hjertet oppe i halsen, for hvordan 

skulle det nu gå med at være fagforening til Pride. Heldigvis stod vi sammen med Frederiksberg 

Lærerforening, og de var glade og erfarne og havde været med sidste år. De havde endda et banner 

med, hvor der stod Frederiksberg Lærerforening trykt i mangfoldighedsfarver – som fagforening er 

det altid trygt at kunne stå ved et banner ☺ Vi var gruppe nummer 108 i paraden, så vi kunne vinke 

til de 107 første grupper, før vi skulle gå ud i paraden mod Københavns Rådhusplads. 107 grupper 

med en enorm og smittende livsglæde, som vi selv blev en del af sammen med de tusindvis af 

tilskuere på ruten. Og ja, det er afgjort en privat sag, hvilken seksualitet man har. Men i KLF deler 

vi Copenhagen Pride’s vision om at skabe en verden, hvor enhver kan elske og leve – frit og i 

tryghed. 

Københavns Lærerkor 
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Foreningens kor blev skabt under lockouten i 2013 og har siden med vekslende mellemrum øvet og 

optrådt ved forskellige festlige lejligheder. Tirsdag er øvedag på Frydendalsvej 24, hvor korleder 

Anders Jacobsen står i spidsen for sangglade lærere fra kl. 19-21. Der er plads til flere medlemmer, 

som er velkomne til at henvende sig til Anders eller sekretariatet. 

Koret har optrådt ved generalforsamlingen, er fast gæst på grillarrangementet i juni og har de sidste 

tre år gjort stor lykke ved Folkemødet på Bornholm. 

 

 

Studietur til Skotland 3.-5. maj 

Alle, der underviser i den skotske skole, er læreruddannede. Det er en selvfølge, lige så vel som alle 

i forvaltningerne har en lærerbaggrund. Hvad ellers var svaret, da bestyrelsen og KLF´s konsulenter 

besøgte Skotland i 3 spændende dage i maj. Alle lærere skal certificeres af et uafhængigt organ 

GTCS, der kan fratage lærere deres licens, hvilket dog hidtil kun er sket i få tilfælde. Fagforeningen 

hedder EIS og er verdens ældste lærerforening og var netop involveret i en strejke på 

gymnasieområdet. Man har ikke et tillidsmandssystem som vores, men hver skole har en talsmand, 

der dog ikke som i Danmark har særlige rettigheder og gennemgår en TR-uddannelse. Her, i 

skoleforvaltningen og blandt politikerne er man meget optaget af sikre større lighed, hvilket vi også 

kunne konstatere på skolebesøg. Det var inspirerende at møde de dedikerede skotter i et system, der 

er noget anderledes end vores med både plusser og minusser. Således har man et kontrolkorps, ES, 

der med års mellemrum besøger skoler og vurderer undervisningens kvalitet.  

Det er en tradition, at vi én gang i hver bestyrelsesperiode besøger et andet land for at få øjnene op 

for andres måder at drive skoler på, hvilket sætter vores eget system i relief. 
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