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1. LØN OG ARBEJDSTID  
OK18 
Et langt OK forløb, hvor de sidste uger foregik i Forligsinstitutionen, blev afsluttet, uden at 
vi/DLF og Lærernes Centralorganisation fik det, vi gik efter: ’Vilkår, der modsvarer de ar-
bejdsvilkår, andre kommunalt ansatte har’. Vi fik i stedet et kommisionsarbejde, der frem 
mod OK21 skal analysere og afdække udfordringer og muligheder med arbejdstidsregler på 
underviserområdet, og vi fik også en forpligtelse på et efterfølgende forhandlingsforløb.  

KLF’ bestyrelse og medlemmerne var delt i afstemningen både med hensyn til et ja eller 
nej, og i tvivl om der overhovedet skulle stemmes. I KLF var det ca. hver tredje, der stemte 
nej til OK resultatet, og den store nejprocent beskriver fint den skepsis, der er blandt for-
eningens medlemmer, og det er bestyrelsen selvfølgelig opmærksom på. Vi havde som re-
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sten af landet en høj stemmeprocent, når tjenestemandspensionisterne, der i København har 
stemmeret, fratrækkes.  

På det statslige område har KLF en del medlemmer, dels på de private gymnasiers grund-
skoler og dels på SOPU/social og sundhedsuddannelserne. Her betyder OK resultatet, at en 
del af lønudviklingen fortsat skal aftales lokalt, og der er desværre store forskelle på, hvor 
villige arbejdspladserne er til at indgå lokale lønaftaler. Der var, ligesom på det kommunale 
område, et klart ja til OK resultatet blandt vore medlemmer på statsoverenskomst.   

KLF’s bestyrelse og medlemmer var godt involveret i og repræsenteret ved de aktioner og 
aktiviteter, der foregik under OK forløbet. Det begyndte med aktion påskeæg, hvor der blev 
uddelt 80.000 påskeæg og flyers i dagene op mod påske. Det fortsatte med aktionerne og 
døgnvagterne foran forligsinstitutionen, hvor KLF sammen med de øvrige københavnske 
fagforeninger var med til at fastholde presset og opmærksomheden på betydningen af: ’En 
løsning for alle’ og musketereden ’En for alle – alle for en’. Det var det sammenhold, der 
var med til at presse KL og Sophie Løhde, så vi fik større lønstigninger end oprindeligt til-
budt af arbejdsgiverne, slap for den individuelle løn på det statslige område, fik en sikring af 
spisepausen, beholdt seniordagene på det nuværende niveau, og vi slap af med det privat-
lønsværn, der på længere sigt ville medføre, at vi  som offentligt ansatte  vil få en ringere 
lønudvikling end resten af samfundet.    

Bestyrelsen arbejder i forlængelse af OK resultatet for, at vi i København får styrket kom-
munens indsats for, at alle elever i folkeskolen får de bedste rammer for at udvikle sig fag-
ligt og socialt og for, at den københavnske folkeskole skal være en attraktiv arbejdsplads for 
os som ansatte. Vi har aftalt et forhandlingsforløb med Børne- og Ungdomsforvaltnin-
gen/BUF, som strækker sig over det næste halve år, og vi vil blandt andet på møderne ar-
bejde for at skabe et fælles billede af folkeskolens situation, undervisningens kvalitet, de 
ansattes arbejdsvilkår og arbejdsmiljøet. 

For at have et godt grundlag for forhandlingerne med BUF har bestyrelsen aftalt spisepau-
sebesøg på kommunens folkeskoler, og vi vil efter denne runde skolebesøg sørge for at 
komme ud på øvrige store KLF-arbejdspladser.   

Arbejdstidsaftalen i BUF  
I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det normal kutyme, at man opsiger alle lokal-
aftaler, således at man er frigjort, hvis der i forbindelse med overenskomstfornyelsen kom-
mer ændringer, der skal indarbejdes i en lokalaftale. 

KLF havde derfor valgt at opsige ´Lokalaftale om fleksibel arbejdstid i den københavnske 
folkeskole´ 

Opsigelsen var dog betinget af, at der ved overenskomstforhandlingerne blev åbnet for, at 
der allerede for det kommende skoleår 2018-2019 kunne forhandles nye elementer. Hvis det 
ikke var tilfældet, ville foreningen - under hensyntagen til skolernes planlægning – være 
indstillet på, at lade lokalaftalen fortsætte uændret for skoleåret 2018-19. 
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Forløbet med overenskomstforhandlingerne blev, som beskrevet i det foregående afsnit, 
meget langvarigt. Overenskomstresultatet blev først endeligt godkendt 4. juni og allerede 7. 
juni blev det første forhandlingsmøde om lokalaftalen om arbejdstid afholdt med forvaltnin-
gen. Selvom der efterfølgende blev holdt flere møder, måtte vi med beklagelse konstatere 
28. juni, at det ikke var muligt at få en ambitiøs ny start i København, der kunne løfte kvali-
teten i folkeskolen og forbedre vores arbejdsmiljø. Bestemmelsen fra overenskomsten om 
rådighedstimer ved lejrskole blev indskrevet i den hidtil gældende lokalaftale, men det var 
så det. 

På et enkelt administrativt punkt vedrørende deltidsansatte vil forvaltningen fremover ændre 
praksis. Skolelederen skal fremover sørge for at udbetale merarbejdet snarest muligt efter, at 
timerne er gennemført, hvis det ikke skønnes muligt at få den deltidsansatte til at afvikle 
merarbejdet i normperioden. Hidtil har de deltidsansatte skulle vente til afslutningen af 
normperioden, før der har kunnet ske udbetaling. 

Foreningen er forundret over forhandlingsforløbet og over, at forvaltningen ikke havde stør-
re ambitioner for at udvikle den københavnske folkeskole og forbedre arbejdsmiljøet. 

Lokalaftalen om arbejdstid gælder derfor kun i skoleåret 2018-19. 
 
Der har været mange møder - og en særdeles velbegrundet insisteren fra KLF i forhold til 
forvaltningen for at aftale bedre vilkår for lærerarbejdet. Parterne har dog langt fra den 
samme opfattelse af virkeligheden i den københavnske folkeskole. Derfor er der nærmest 
ingenting sket. Det er helt uacceptabelt og uhørt mangel på rettidig omhu fra vores chefer 
både centralt i forvaltningen og fra de politiske partier.  
 
KLF og BUF har derfor aftalt, at vi i sidste halvår af 2018 gennemfører et møde- og for-
handlingsforløb, hvor vi har som mål at udarbejde et fælles billede af folkeskolens situation, 
undervisningens kvalitet og de ansattes arbejdsmiljø. Herefter skal det så aftales, hvordan 
problemerne bedst muligt løses, og hvilke ændringer der er brug for i vores lokalaftale om 
arbejdstid.   
 
KLF vil bruge indsamlet viden fra de omkring 70 skolebesøg, som bestyrelsen netop har 
gennemføret, sammen med øvrige erfaringer og undersøgelser, og insistere på ændrin-
ger/forbedringer af lærere og børnehaveklasselederes arbejdsvilkår.  
 
Københavns Lærerforenings vurdering er, at lærere i den københavnske folkeskole arbejder 
langt mere end de skal for at kunne udføre arbejdet sådan, at det står mål med kommunens 
ambitioner om en høj faglighed. 
 
Af flere grunde er personaleomsætningen meget stor på de københavnske folkeskoler. En af 
årsagerne er, at man som lærer kan finde langt mere attraktive og fleksible vilkår for lærer-
arbejdet i andre, nærliggende kommuner og på privatskoler. 
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I København er det nu 20,7 procent, der underviser i den københavnske folkeskole uden en 
læreruddannelse. Det burde få alarmklokkerne til at ringe hos alle ansvarlige politikere og 
chefer i direktionen.  
 
I forhandlingerne vil KLF også pege på de meget ulige vilkår, der er for at drive skole. 
Det betyder eksempelvis, at hvis man som nyansat kommer på en skole med overskud, vil 
man kunne forvente færre undervisningstimer og bedre mulighed for forberedelse, end hvis 
man ansættes på en skole med underskud. 
 
 

2. KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI  
Københavns Kommunes budget 2018 og 2019 
Københavns Kommune er på grund af aftalen om kommunernes økonomi/Kommuneaftalen, 
som KL og regeringen hvert år indgår, pålagt årlige besparelser på den kommunale service. 
Dette sammenholdt med kommunens egne omprioriteringsbidrag gør, at kommunen samlet 
set har skullet spare knapt 400 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen bidrager heraf 
med 43 % svarende til omkring 160 mio. kr.  

Når der dertil kommer, at de tildelte midler i servicerammen ikke bruges op, betyder det, at 
der et stort pres på de rammer, vi skal arbejde indenfor, og det betyder helt konkret, at det er 
svært at sikre den enkelte elev et godt og udviklende skoletilbud. Fra foreningens side påpe-
ger vi ofte, at lærernormeringen på folkeskolerne er langt under den normering, der er at 
finde på folkeskolerne i landets øvrige store byer. Samtidig kan vi se, at vi på områderne 
’ledelse’ og ’administration’ bruger langt mere end andre store byer, og det på trods af at 
København har meget store skoler.  

I budgetforliget for 2018 blev der afsat 220 mio. kr. over en fireårig periode til indsatser i 
udskolingen. KLF har i forhold til udskolingsindsatser argumenteret for, at pengene i høj 
grad skulle ud på skolerne, og det har der heldigvis været forvaltningsmæssig og politisk 
forståelse for. Vi følger de mange indsatser nøje og håber og forventer, at de kan medvirke 
til at styrke folkeskolen som et naturligt førstevalg, reducere det markante præstationsgab 
mellem de 20 % ’dårligst præsterende’ elever og gennemsnittet, forbedre resultaterne for 
kommunens tosprogede elever og sikre, at flere elever kommer ind på og får afsluttet en 
ungdomsuddannelse.  

I forhold til budget 2019 skal København bruge mange ressourcer på skolebyggeri. Dels 
stiger antallet af københavnere fortsat, og dels vælger et stigende antal familier den køben-
havnske folkeskole i modsætning til tendensen i resten af landet. Også på specialskoleområ-
det er der behov for en større kapacitet, da antallet af elever her stiger på samme måde som 
på almenskolerne, bl.a. på baggrund af at et stigende antal elever med diagnoser som autis-
me og ADHD har brug for et specialskoletilbud.  

Da budgetforhandlinger for 2019 sluttedes fredag 7. september med et budgetforlig på Kø-
benhavns Rådhus mellem socialdemokratiet, de borgerlige og SF kunne vi konstatere, at 



5 
 

nok var der penge til 3 nye skoler, men et nødvendigt løft af folkeskolen blev det ikke til. 
Budgetforliget vil blive nærmere omtalt i formandens mundtlige beretning.    

 

3. PÆDAGOGISKE FORHOLD 
Folkeskolereformen  
I øjeblikket er bestyrelsen ude at besøge lærerne på alle folkeskoler og specialskoler. Gene-
relt giver lærerne udtryk for, at der er al for mange opgaver og for lidt tid og for mange ind-
satsområder og småkurser, som kommer dumpende i en lind strøm. Det går ud over den i 
forvejen sparsomme tid til forberedelse, uden at der spores reelle kvalitetsforbedringer.  

Vi er nu i gang med Folkeskolereformens femte år. Med reformen fik de danske elever ver-
dens største samlede timetal, 12.000 timer imod det OECD- gennemsnit på 8.000 timer, 
hvor Danmark hidtil har befundet sig. Forudsætningen for at dette kan lade sig gøre, uden 
skatteborgerne mærker det, er Lov 409. Der er ikke ansat flere lærere og børnehaveklassele-
dere, tværtimod er der 7.000 færre på landsplan. Reformen er stærkt underfinansieret og 
udmøntet ved at lærere og børnehaveklasseledere underviser flere lektioner, en stigning på 
20 % svarende til en lønsumsværdi på ca. 5 mia. kr. om året. Der er ikke den nødvendige tid 
til forberedelse, samarbejde og andre opgaver, faktisk 20 % mindre. En kæmpe effektivise-
ring set fra Moderniseringsstyrelsens skrivebord, men for hverdagen på skolerne har det 
mærkbare negative konsekvenser. Der er alt for mange opgaver til for få lærere, og det hin-
drer, at skolereformen med de nuværende rammer kan blive en succes. Der er i høj grad tale 
om kvantitet fremfor kvalitet. 

Foreningen er enige med et stigende antal kritikere, der ikke oplever, at reformen har bidra-
get til en positiv udvikling affolkeskolen. I KLF mener vi, at der må handles og argumente-
res ud fra forskning, viden og praksis. Der ér allerede rapporter, så man kan foretage en eva-
luering. En undersøgelse, som bør få alarmklokkerne til at ringe, er fx PIRLS international 
læseundersøgelse i 2017, som viser, at elevernes læsefærdigheder i 4.klasserne er faldet 
markant. Vi er på samme niveau som i 2006. Vi er altså gået fra en topplacering i 2012 til 
nu at være langt nede i feltet.10 % af eleverne mod 6 % før reformen er fritaget for testen, 
og man skal bemærke, at det er elever, som er startet i skolen, efter folkeskolereformens 
indførelse. Det er bekymrende.  

Skoledagens længde  
I København er det skolelederen, der i henhold til § 16 b i loven har beslutningskompeten-
cen om at afkorte skoledagen, og det har en lang række af skoler valgt at gøre. Det giver 
mulighed for at styrke undervisningens kvalitet og imødekommer et ønske fra et stigende 
antal forældre og elever 

KLF undersøgte i starten af 2018, hvordan det så ud med benyttelsen af § 16 b i København. 
81 % af tillidsfolkene svarede. På 59 % af disse skoler har eleverne fået forkortet deres sko-
ledag. Begrundelserne for forkortelsen er faglig styrkelse af undervisning, hjælp til elever 
med faglige og sociale udfordringer, tid til elevsamtaler og holddeling. 58 % mener, at det 
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har haft gavnlig virkning, 19 % i nogen grad 23 % ved ikke. 73 % vil evaluere. KLF vil 
fortsat indsamle erfaringer med den kortere skoledag.  

Undervisningsministeren søsatte sidste skoleår 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 vil vi følge vi med stor interesse.   

Pædagoger i skolen 
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. . Kvaliteten i samarbejdet mellem lærere og pædagoger 
varierer fra skole til skole, idet det har vist sig vanskeligt at finde konkret tid og tidspunkter 
på dagen til samarbejde. BUPL har i år lavet undersøgelse blandt skolepædagoger, i hvilken 
42 % svarer, at de ofte står alene med den faglige undervisning i fx dansk eller matematik. 
Der findes ikke en tilsvarende undersøgelse fra København, men Arbejdsmiljøredegørelse 
fra 2017 viser, at skolepædagogernes arbejdsmiljø er presset.   

Vi ved og har taget det op med forvaltning, at der på flere skoler er pædagoger, som under-
viser i samme fag og klasser hele året vel og mærke på pædagogoverenskomsten og ikke på 
læreroverenskomsten. Dette er ikke lovligt ifølge folkeskoleloven og i strid med overens-
komsten. Forvaltningen har lovet at rette op på disse forhold, og det håber, vi er sket på alle 
skoler. 

Læringsmål, Aula og Meebook 
Folkeskolereformen bygger på læringsplansstyring med centralt fastsatte mål. Der skal ind-
høstes data og fremvises synlige læringsresultater. Det har en høj prioritet i København. 

Danmarks Lærerforening har været en af drivkræfterne i arbejdet for at løsne bindingerne i 
Fælles Mål og give lærerene et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisnin-
gen. DLF har rejst debatten og arbejdet systematisk med, hvad kvalitet i undervisningen er, 
sat stort spørgsmålstegn ved værdien af læringsmålstyret undervisning, læring contra under-
visning og hvilket værdigrundlag skolen bygger på (dannelsesdebatten). Det arbejde har 
båret frugt. 
 I 2017 blev bindingerne i Fælles Mål løsnet, så færdigheds- og vidensmålene er gjort vejle-
dende. DLF sidder sammen med KL, forskere og skoleledere i Rådgivningsgruppen for Fæl-
les Mål nedsat af Undervisningsministeriet. I juni 2018 kom den gruppe med anbefalinger 
til at implementere ”de færre bindinger i Fælles Mål og det større professionelle råderum og 
frihed til at tilrettelægge undervisningen efter lokale behov” ude i kommuner og på skoler-
ne. De udarbejdede 5 pejlemærker og inspirationsspørgsmål til refleksion og dialog om det-
te i kommunerne mellem forvaltning, skoleledere og fagprofessionelle.  
Pejlemærkerne er: 

- Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler 
- Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål 
- Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven 
- Faglige mål som central didaktisk kategori 
- Styrkelse af den professionelle dømmekraft 
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Samtidig blev der af undervisningsministeren nedsat en arbejdsgruppe til implementering af 
Fælles Mål på læringsplatformene. Gruppen kom i juni 18 med følgende anbefalinger til 
temaer, der skal ses på vedr. platforme: 

- Behov for styrket lokal dialog om den meningsfulde anvendelse af læringsplatforme 
- Mere rum til den professionelle dømmekraft og til eksperimenterende tilgange til læ-

ringsplatforme 
- Læringsplatformenes design skal understøtte en fleksibel anvendelse 
- Gentænkning af elevplansfunktionen på læringsplatformene 
- Udviklingen af teknologier til at understøtte fagprofessionelles arbejde 

Der er ændringer i folkeskoleloven og gode vejledninger og anbefalinger fra Under-
visningsministeriet, men det er desværre ikke noget, der endnu er mærkbart på de køben-
havnske skoler. 

KLF har rejst spørgsmålet om, hvordan ændringerne i folkeskoleloven implementeres i Kø-
benhavn, og hvad det betyder for kravene til brugen af Meebook ude på skolerne ved koor-
dineringsmøder med forvaltningen flere gange. Svaret har været, at det ikke er nødvendigt 
med ændringer, forvaltningen følger bare det, politikerne i København har besluttet i 2014 
om implementering af folkeskolereformen. Det er altså noget op ad bakke med ændringer i 
Fælles Mål fra forvaltningens side, men så må vi øge det politiske pres for forandringer. 

Skolerunden, som KLF´s bestyrelse, er på, viser da også, at implementeringen af Meebook 
ikke bare kører derudaf på skolerne.  

KLF argumenterer for, at det blev frivilligt at bruge Meebook. Den professionelle lærer bør 
selv kunne vælge i hvilket omfang, det giver mening at bruge platformen, så den bliver en 
støtte i lærerarbejdet.  

Politikerne i København bliver nødt til at forholde sig til og handle på, at der er ny lovgiv-
ning og anbefalinger vedr. Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og KL. Vi ser frem til 
og arbejder på, at det også kan mærkes på de københavnske skoler. 

På skolerne gør man klar til Aulas udrulning til august 2019. Dokumenter mm. skal flyttes 
fra SkoleIntra til Office 365, hvilket har og vil kræve sit.  

 
Chancelighed, Inklusion og specialundervisning 
Chancelighed 
I den kommunale kvalitetsrapport fra 2018 ses det, at de 20 % svageste københavnske ele-
ver underpræsterer med 3,4 karakterpoint ved folkeskolens afgangsprøve. Det betyder, at 
denne gruppe elever forlader folkeskolen med et gennemsnit på 3,44 hvor gennemsnittet for 
hele gruppen er på 6,84. Chancen for at de 20 % svageste klarer sig godt i skolen og videre i 
uddannelsessystemet er dermed meget mindre end for de øvrige elever. Det er fakta som 
hverken KLF, Borgerrepræsentationen eller Børne og Ungdomsforvaltningen kan være til-
fredse med. 
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For at sætte fokus på præstationsgabet mellem de 20 % svageste elever og resten af eleverne 
har KLF haft chancelighed som tema ved foreningens arrangementer på Folkemødet 2018, i 
budgetarbejdet og i en medlemsundersøgelse fra november 17. 

DSA og tosprogede elever  
I de seneste år har indsatsen i dansk som andetsprog ført en kummerlig tilværelse. Området 
har over en årrække oplevet massive besparelser. Således er der ikke længere i forvaltningen 
en selvstændig afdeling for dansk som andetsprog, ophør af Københavnermodel for integra-
tion, og i det hele taget har området over de seneste år oplevet besparelser for tocifrede mil-
lionbeløb. 
Ligeledes svarede lærerne i medlemsundersøgelsen i 2017, at 2-sprogede slet ikke modtager 
tilstrækkelig undervisning i dansk som andetsprog. Der blev svaret, at kun 2 % af lærerne 
oplevede, at deres elever modtager den nødvendige undervisning i dansk som andetsprog. 
Det skal også med, at kommunens kvalitetsrapport viser et stort præstationsgab mellem de 
1-sprogede og 2-sprogede elever i de københavnske folkeskoler. 

Det er foreningens overbevisning, at Københavns Kommune ikke i tilstrækkelig grad opfyl-
der de statslige og kommunale mål for området. Derfor vil vi forsat arbejde for, at de kø-
benhavnske politikere laver en prioriteret og målrettet indsats for elever med dansk som an-
det sprog, så eleverne kan opnå lige så gode resultater som resten af eleverne i kommunen. 

Modtageklasser  
I 2017 indførte Københavns Kommune en ny struktur for modtageklasser i København, der 
medførte, at M0 klasserne blev nedlagt, at elever i modtageklasser hurtigere udsluses til 
normalklasser under mottoet: ’Ny i København’. Det betyder bl.a., at de skolestartende børn 
som kommer til Danmark uden at kunne tale dansk, begynder deres skolegang i almindelig 
skoleklasser. En udvikling der giver et stort pres på lærere og børnehaveklasseledere og for-
ringer muligheden for de nyankomne børns muligheder for at lære dansk sprog og kultur i et 
trygt og målrettet undervisningsmiljø. 
Vi har bl.a. fået tilbagemeldinger om, at det er problematisk at de økonomiske midler, der 
udløses med de nye elever, ikke i alle tilfælde medfører ekstra ressourcer til barnet, hvis der 
ikke sker ansættelse af ekstra lærere, fordi midlerne kommer når skoleåret er i gang. En 
problemstilling der også kendes fra BUF-flex og Skole-flex. 
KLF vil følge udviklingen for modtagelse af nye elever uden dansk sprog, med fokus på, at 
disse elever får en god start i folkeskolen.. 
 
Inklusion 
Mange lærere er pressede i hverdagen, fordi mange specialelever er overført til almen klas-
ser uden at ressourcerne  er fulgt med det enkelte barn ud i klassen. Årsagerne er blandt an-
det at en del af ressourcerne ikke altid bliver udmeldt til planlægningen af skoleåret, og at 
nogle af ressourcerne kun tildeles for en periode og så skal søges igen.  

I 2017 foretog KLF en undersøgelse blandt medlemmerne, hvor 97 % af de adspurgte lærere 
oplevede at have elever, der havde brug for faglig støtte. De adspurgte vurderede, at kun 6 
%, at disse elever samlet set fik den nødvendige støtte. Medlemmerne vurderede i undersø-
gelsen, at 74 % af eleverne med vidtgående problemer, hvor skolen får ekstra ressourcer via 
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BUF- og Skoleflex, ikke får den støtte, de har behov for. Dette er også dokumenteret i for-
valtningens undersøgelse af de to inklusionsordninger. 53 % af de adspurgte svarede, at de 
ikke har fået kompetenceudvikling i forhold til dette meget specialiserede arbejde. Lærerne 
vurderer i undersøgelsen, at de har gavn af den hjælp og støtte de modtager fra skolernes 
ressourcecentre og kompetencecentre som f.eks. Skolen i Charlottegårdens rådgivning i for-
hold til ADHD. 

Specialskoler 
Kommunens specialskoler har lærere, der er eksperter i specialundervisning, og som målret-
tet arbejder med at give elever med vidtgående behov en god og solid ballast til at klare sig 
videre i livet. Der er brug for, at det fortsat er undervisningen, som er i fokus, og at der sam-
tid arbejdes intensivt med at styrke elevernes sociale kompetencer. KLF følger udviklingen 
på specialskolerne i København tæt. I budgettet for 2018 og 2019 er der afsat penge til flere 
specialskolepladser primært pga. det stigende børnetal i København.  
Fem københavnske specialskoler har med projektet ´Alle i Mål´ sat sig for at omsætte Fæl-
les Mål for eleverne på de københavnske specialskoler. Vi vil nøje følge, hvilke konsekven-
ser det har for skolen. Specialskolerne har de sidste år været ramt af besparelser som ek-
sempelvis rammebesparelsen i Budget 2016. Det har selvsagt været med til at presse lærer-
nes arbejdsmiljø og kvaliteten af specialundervisningstilbuddene. Ligeledes ser vi, at lærer-
stillinger forsvinder til fordel for andre faggrupper, eller tilfælde hvor eleven sendes videre 
til private tilbud uden læreroverenskomst, der derfor ofte er billigere for kommunen. 

Efter- og videreuddannelse  
Københavns Kommune har afsat flere midler til efter- og videreuddannelse, end der anven-
des til formålet. Skolernes økonomi er presset, og ekstra udgifter til vikardækning osv. be-
tyder, at skolelederne ikke har mulighed for at sende lærerne på efter- og videreuddannelse. 
Den efter- og videreuddannelse, som ellers kan bidrage til at lærerne kan løfte den komplek-
se undervisningsopgave, prioriteres således ikke. 
 
Københavns Kommune har fortsat en ambition om at nå den nationale målsætning frem 
mod 2020, nemlig at 95 % af alle undervisningstimer varetages af lærere med linjefag eller 
linjefagskompetence. Procentdelen af disse er faldet fra 84,9 % i 2016 til 83,6 % i 2017. Det 
er vores vurdering, at det vil være meget svært at nå målet i 2020.  
 
Flere lærere afslutter ikke deres påbegyndte linjefag. Det skyldes blandt andet det arbejds-
pres, der opstår, når læreren ikke får den tid, der skal bruges på uddannelsen, og at der der-
for ikke sker en tilstrækkelig reduktion i de øvrige opgaver på skolen.  
 
I den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere står der i § 13 "Skolelede-
ren 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". I langt de fleste tilfælde efter-
leves dette ikke. Nogle skoler lykkes med lokalt at fastlægge rammer for efter- og videreud-
dannelse, som fungerer godt, men alt for mange skoler har ikke fastlagt rammer for efter- og 
videreuddannelse i MED. Det er selvsagt problematisk.  
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Københavns Lærerforening er af den overbevisning, at lærerne skal tildeles tid ud fra det 
forventede tidsforbrug beregnet ud fra den europæiske standard for uddannelse i ECTS-
point. Dette vil sikre lærerne tid til opgaven og dermed øge antallet af lærere i kommunen, 
der færdiggør deres uddannelse. Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker fortsat ikke at 
indgå en central aftale vedr. efter- videreuddannelse. 

 

4. FAGLIGE FORHOLD 
Personalepolitik 
Igen må vi konstatere, at på trods af flotte ord og velmenende intentioner, har vi en central 
beskrevet personalepolitik, som ikke hænger sammen med virkeligheden. Nogle få eksem-
pler: 
Vi ser alt for mange afskedigelser på grund af sygdom, som kunne have været undgået.  
Der tages ikke nok hensyn til nyuddannede, seniorer og deltidsansatte. 
Skolelederne tager ofte mere hensyn til den rådgivning, som ydes af jurister fra Koncernser-
vice fremfor en mere menneskelig tilgang til løsning af problemer.  
 
MED 
KLF er på linje med de øvrige faglige organisationer tilfreds med MED-aftalen i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen (BUF) og med det tætte og forpligtende samarbejde, som aftalen 
forpligter til. Vi kan se, at mange af vore arbejdspladser er gode til at samtænke LokalMED 
og TRIO samarbejdet og på den måde styrke samarbejdet mellem ledelse og tillidsvalgte.  
Aftalens ambitioner om en ’forbilledlig samarbejdskultur’ og en ’professionel uenigheds-
kultur’ og det, at vi som ansatte oplever ’en høj grad af medbestemmelse, medindflydelse og 
medansvar’, er dog fortsat et stykke fra at være virkeligheden på mange af vore arbejdsplad-
ser.  

Det er en styrke for vores MED aftale, at KLF og andre faglige repræsentanter i vort Ho-
vedMED i samarbejde med BUF planlægger halvårsmøder, hvor formand, næstformand og 
arbejdsmiljørepræsentant fra LokalMED mødes – vi gør her vores yderste for, at møderne 
bliver en hjælp i forhold til det lokale MED arbejde og ikke opleves som uvedkommende og 
forstyrrende. På det seneste har vi brugt halvårsmødet på at udvikle den lokale praksis for 
god modtagelse af nye kolleger. På det kommende halvårsmøde vil et omdrejningspunkt 
være budgetarbejdet i LokalMED: Hvordan sikrer vi den pligtige information og inddragel-
se?  

En vigtig opgave for LokalMED er arbejdet med sygefravær.  I København og BUF har de 
ansatte de seneste år og indtil 2. halvår 2017 haft et faldende gennemsnitligt sygefravær, og 
vi er i KLF helt med på, at arbejdsrelateret sygefravær skal reduceres mest muligt. Men vi 
har også en opgave i at sikre, at der er plads til medarbejdere med midlertidig eller varig 
nedsat arbejdsevne og for at sikre, at man som ansat ikke frygter en sygemelding. Arbejds-
miljø Københavns ’Tidlig indsats’ i forhold til ansatte, der er i risiko for sygefravær − fx på 
grund af arbejdsmængde eller særlige opgaver, som man ikke har tilstrækkelige kompeten-
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cer til at løse − har stor succes med at fastholde ansatte i arbejde, og med at gå i dialog med 
arbejdspladsen om den ansattes arbejdsbelastning. Samarbejdet mellem leder, tillidsrepræ-
sentant og arbejdsmiljørepræsentant, om hvordan der lokalt arbejdes med sygefravær, er 
helt afgørende for en personalepolitisk fornuftig og rimelig forvaltning af sygefraværsarbej-
det.    

I forhold til MED aftalens ordlyd om ’Demokratisk involvering’ kan vi se, at presset på tid 
gør, at tillidsvalgte på en del arbejdspladser desværre ikke oplever, at de ansattes synspunk-
ter reelt kan indgå i ledelsens overvejelser, inden der tages beslutning. Vort billede er også, 
at der er et så stort tids- og opgavepres, at de tillidsvalgtes mulighed for at konsultere bag-
landet ikke altid er en realistisk mulighed. Vi er således et stykke fra at være i mål. 

Hvis det lokale samarbejdet er svært, og hvis de tillidsvalgte ikke har mulighed for oriente-
ring og mandatafklaring i forhold til baglandet, bliver arbejdet som tillidsvalgt svært, og 
dette er nok sammen med samarbejdsproblemstillinger og manglende tid grunden til, at vi 
fortsat ser en alt for stor udskiftning af foreningens tillidsrepræsentanter.  

BUF’s MED-undervisere kommer i stigende grad ud på de lokale arbejdspladser og i Lo-
kalMED, og de er væsentlige proceshjælpere og vejledere på områder, der er svære at sam-
arbejde omkring. Der kan også søges hjælp i KLF. 

Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøområdet har en årrække været et topprioriteret fagpolitisk indsatsområde for 
Københavns Lærerforening. Foreningen har derfor også intensiveret samarbejdet med ar-
bejdsmiljørepræsentanter/AMR, og vi afholder ud over to eftermiddagsmøder igen i år et 
internatkursus for foreningens AMR’ere.  

Københavns Lærerforening arbejder for at sikre alle vore medlemmer et sundt arbejdsmiljø. 
Vi skal som ansatte i København kunne holde til et helt arbejdsliv, der med tilbagetræk-
ningsreformer bliver stadig længere.  

MED-aftalens vægt på TRIO samarbejdet, giver arbejdsmiljøarbejdet og AMR en styrket og 
central placering, og vi kan se, at et tæt samarbejde mellem TR og AMR er gavnligt for ar-
bejdsmiljøområdet.   

Der er fortsat stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker indenfor kategorien ’Vold og 
trusler’, og det er især på kommunens specialskoler at stigningen ses. Det er foreningens 
vurdering, at der er et stort mørketal i ikke anmeldte arbejdsulykker vedrørende ’Vold og 
trusler’. Nyansatte/nyuddannede er særligt udsatte og stærkt overrepræsenteret i statistikker 
over anmeldte arbejdsulykker. En hel del ville kunne løses med en god introduktion til ar-
bejdet, vurdering af hvilke klasser/elever der kræver særlig opmærksomhed og ved systema-
tisk arbejde med forebyggelse. Det er et område som KLF fortsat har stor opmærksomhed 
på.  

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg er det fortsat indeklima og psykisk arbejdsmil-
jø, der fylder mest. Der har i forhold til årene været et fald den andel af københavnske fol-
keskoler, der får påbud fra Arbejdstilsynet. En del af forklaringen skal nok findes i, at Ar-
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bejdstilsynet i 2016 havde en særlig psykisk arbejdsmiljøindsats på grundskoleområdet, og 
at folkeskolerne blev screenet med særlig OBS på dette. 

På trods af at foreningen og BUF har et godt samarbejde om arbejdsmiljøområdet, er ar-
bejdsmiljøet på mange skoler og kommunale arbejdspladser med KLF-medlemmer presset 
af for mange opgaver og for lidt tid. Der foretages ikke den nødvendige prioritering mellem 
de mange opgaver, og der må i langt højere grad lokalt arbejdes med ’opgavebortfald’. Vi 
oplever desværre også, at arbejdsmiljøindsatserne fortsat er præget af brandslukning, og at 
arbejdspladserne − på trods af at mange medarbejdere sendes omkring Arbejdsmiljø Kø-
benhavns: ’Tidlig Indsats’− ikke i tilstrækkelig grad er opmærksomme på betydningen af 
det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.  

Vi kan se, og det bekræftes af store arbejdsmiljøundersøgelser, at arbejdsrelateret stress 
fortsat er et af de største og mest sundhedsskadelige problemer for vore medlemmer. Stress 
er udbredt blandt de offentligt ansatte, og lærergruppen er en af de grupper, der er særlig 
hårdt ramt. Arbejdsrelateret stress udløses af for mange og for komplekse opgaver og ved en 
manglende oplevelse af kontrol over arbejdssituationen.  

For at styrke arbejdsmiljøarbejdet har KLF’s bestyrelse besluttet, at vi i særlig grad vil ar-
bejde med de tre indsatsområder nedenfor: 

Forebyggelse og tidlig indsats: Det strategiske arbejdsmiljøarbejde lokalt skal styrkes. 
Blandt andet er det ikke alle KLF-arbejdspladser, der er opmærksom på betydningen af den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse i LokalMED, og på at enkelthændelser skal evalueres, samt at 
arbejdsmiljøgruppen skal udarbejde plan herfor. Ej heller er der fokus på, hvordan gentagel-
se undgås og på betydningen af at drøfte, hvordan arbejdspladsens samlede ressourcer bru-
ges bedst muligt, så de ansatte ikke har en usund arbejdsbelastning eller manglende kompe-
tencer til at løse komplekse opgaver.  

Stærke og robuste arbejdsfællesskaber: Den enkelte står ikke alene med opgaverne: Hvis 
medarbejdere er presset arbejdsmiljømæssigt, er det et fælles arbejdspladsproblem. Arbejds-
fællesskabet kan også medvirke til, at der på arbejdspladsen foretages en klar prioritering 
med udgangspunkt i kerneopgaven, samt at nyansatte integreres bedre på arbejdspladsen.     

TRIO-samarbejdet: TRIO kan styrke arbejdet for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for en 
arbejdsplads med en høj grad af trivsel. TRIO’en kan sikre, at den samlede arbejdsplads 
inddrages i større beslutninger og i væsentlige faglige og pædagogiske diskussioner, 
TRIO’en kan styrke arbejdspladsens fokus på kerneopgaven.  

Skolebyggerier i København har fortsat foreningens bevågenhed. På sidste års generalfor-
samling fik bestyrelsen en opfordring fra medlemmerne på Langelinieskolen til at arbejde 
for, at skoler med byggesager får den nødvendige og kompetente hjælp før, under og efter 
byggeprocessen. Samt at skoler, der skal igennem større byggesager, også får ressourcer, så 
skolen kan fungere under de meget lange byggeforløb, og de ansatte kan inddrages i nød-
vendigt omfang. Generalforsamlingen fik også en god beskrivelse af Langelinieskolens 10 
år lange og meget problematiske byggesag, som helt tydeligt slider på de ansatte og tager 
energi og ressourcer fra det væsentligste – arbejdet med elevernes undervisning og trivsel. 
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Byggesagen på Langelinieskolen er desværre ikke et enkeltstående tilfælde, og vi arbejder 
fortsat på, at elevernes undervisning og de ansattes arbejdsmiljø påvirkes mindst muligt af 
byggesager. Senest er den kaotiske byggesag på Brønshøj Skole beskrevet på foreningens 
hjemmeside – et skoleeksempel på et usundt arbejdsmiljø. KLF er i tæt dialog med forvalt-
ning om nødvendige tiltag på byggesagsområdet.  

Budgetsamarbejde, Velfærdsalliancen m.v. 
Velfærden er truet. Det kan i den grad mærkes i hele den offentlige sektor. KLF har vedva-
rende arbejdet sammen med andre københavnske fagforeninger i velfærdsarbejdet.  Vi ar-
bejder for at sikre rimelige velfærdsstandarter og på at bekæmpe den markant stigende ulig-
hed i samfundet. Vi arbejder for et opgør med minusvækst i kommunerne, når kommuner-
nes økonomi forhandles med finansministeren.  

KLF har været en drivkraft i arbejdet med at skabe Danmark for Velfærd og afholdelsen af 
den store Velfærdens dag demonstration den 7. november på Bertel Thorvaldsens Plads og i 
demonstrationen foran KL’s hus den 7. marts, her var parolen: 6 milliarder kroner mere til 
kommunalvelfærd. Vi har afholdt TR-møder, det seneste her i august med 500 tillidsrepræ-
sentanter fra kommunale arbejdspladser i København. Her blev der præsenteret en video 
med indslag fra 8 forskellige kommunale arbejdspladser. De korte videoklip viser med al 
tydelighed, at vi som kommunalt ansatte har faglige ambitioner med vort arbejde men er 
presset på muligheden for at lykkes med kerneopgaverne. 

Vi var medarrangør af fem valgmøder op til kommunalvalget tirsdag den 21. november. 
Den overordnede dagsorden for møderne var: Hvorledes vil politikerne styrke folkeskolen? 
Undertemaerne var: Inklusion, udskoling og overbygningsskoler, folkeskolen generelt, 
Hvad skal vi med folkeskolen, 30 timers arbejdsuge. Møderne blev holdt dels af os selv og 
dels i samarbejde med, Brug folkeskolen, Skole & Forældre, Samarbejdet Hvad skal vi med 
skolen? Bavnehøj Skole, Højdevangens Skole og de københavnske fagforeninger. 

Vi har haft debatter på folkemødet og holdt weekendkurser for medlemmer om den truede 
velfærd. 

Budgetarbejdsgruppe 
Københavns Lærerforening arbejder for at gøre den københavnske folkeskole til det naturli-
ge første valg, og for at vores folkeskoler holder en høj standard, både hvad angår kvalitet i 
undervisning, arbejdsvilkår og det bygningsmæssige. Vi arbejder for at styrke lærernorme-
ringen i folkeskolen og dreje udviklingen væk fra konstante nedskæringer på folkeskolen. 
Sammen med Skole og Forældre inviterer vi til møder med repræsentanter fra alle partier, 
der sidder i Børne og Ungdomsudvalget. Vi fremlægger vores synspunkter på, hvordan det 
ser ud i den københavnske folkeskole. Vi inviterer medlemmer af Børne- og Ungdomsud-
valget ud på en skoledag, for at de kan få nærmere kendskab til området, og endelig retter vi 
henvendelse til centrale politikere i generelle og specifikke sager. 
 
SOPU 
Der er fuld gang i bestræbelserne på at sammenlægge SOPU (København og Hillerød) med 
SOSU C. (Brøndby, Gladsaxe, Ballerup), der har hovedsæde i Brøndby. 



14 
 

Endnu foreligger der ikke svar fra Undervisningsministeriet på ansøgningen om en fusion af 
de to skoler, men selve processen er i fuld gang, mens man altså venter på diverse faktuelle 
oplysninger. Netop manglen på oplysninger kendetegner den igangværende proces med sto-
re omkostninger for ansatte og ledere, som ikke ved, hvor og hvordan deres kommende ar-
bejdsplads vil komme til at se ud, hvor og hvilke lærere der vil mangle, samt i hvilken grad 
der skal rykkes rundt på de ansatte mellem de til den tid 6 forskellige matrikler. Varigheden 
af sammenlægningsprocessen er i skrivende stund ikke kendt og heller ikke hvilken direk-
tør, der konstitueres, mens der ansættes ny direktør. Det vides, at bestyrelserne konstituerer 
sig som interim-bestyrelse (midlertidig), der især skal tage sig af indledende opgaver i for-
hold til fusionen. 

Det giver uro og utryghed på de mange uddannelsessteder, og denne uro vedrørende den 
forestående fusionsproces er ydermere belastet af en markant nedgang i elevoptaget på 
SOPU her i august, hvor der er optaget 70 færre elever end beregnet. Det er en alvorlig re-
duktion i et elevgrundlag, som betyder en indtægtsnedgang på omkring 5 millioner, og som 
derfor i sidste ende kan koste stillinger. Netop optaget af elever i august måned er særligt 
afgørende, da elever, der starter her, danner grundlag for de senere skoleforløb i uddannel-
sen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 

Den kommende sammenlagte SOSU/SOPU-skole vil få hovedsæde i København, og det vil 
betyde, at de nuværende medlemmer i Brøndby vil skulle overflyttes til Københavns Lærer-
forening, som har en lang erfaring med SOPU som medlemsgruppe. 

Det er efterhånden lykkedes de faglige organisationer, der organiserer ansatte på SOPU, at 
få et ganske tæt samarbejde om fælles opgaver , deri blandt lokal lønforhandling. 

 
Pensionistafdelingen 
Pensionisterne i Københavns Lærerforening er en stor og særdeles aktiv afdeling, som snart 
tæller tæt på 1.400 medlemmer. 
Pensionisternes bestyrelse og fagligt udvalg mødes 3-4 gange årligt for at planlægge de to 
årlige arrangementer for KLF´s pensionerede medlemmer. 
I lige år afholder KLF et internat på Frederiksdal. I ulige år en ´lejrskole´ med en overnat-
ning på en af KLF´s kolonier. Desuden afholdes en stor julefest, som altid er den første 
mandag i december.  
Det er til alle tre arrangementer meget stor tilslutning. 
Pensionisternes bestyrelse arrangerer desuden rejser, udflugter, koncerter, foredrag mm. 
Pensionisterne har desuden eget kor, som øver en gang om ugen og optræder ved forskellige 
lejligheder. 
Man kan orientere sig på foreningens hjemmeside, hvor pensionisterne har egen plads. 
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5. KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER  
Sommerkolonierne 2018 
Koloniernes 119. sæson blev et rekordår med udsendelse af 3923 børn og unge fordelt på 
101 sommerkolonihold. Som bekendt var vejret denne sommer i koloniernes tegn, da solen 
skinnede fra en skyfri himmel til sidste kolonidag, hvor regnen kom.  
Gitte Nemholt og Søren Freiesleben har som sædvanligt besøgt mange kolonier i løbet af 
skolernes sommerferie. I lighed med tidligere år har de mødt arbejdsomme og engagerede 
lærere, pædagoger, køkkenpersonaler mv., der har givet børnene en indholdsrig og et min-
derigt sommerophold.  
De mange sommerhold har selvfølgelig også givet personalet på kolonierne ekstra arbejde, 
da det har været svært at skaffe de ca. 800 personaler, der var behov for i år. Som en sidste 
udvej var konsulent Gitte Nemholt i TV2, hvor hun appellerede til seerne om hjælp. Det gav 
mange henvendelser og en del arbejde med at finde de rigtige personer, da alle var positive, 
men måske ikke lige velegnede til opgaven. Alle hold kom afsted med personale til køkken 
og børn.  
 
Honorar til lærere og midler til nedbringelse af ventelister. 
Aftalen om et ekstra honorar eller 3 fridage for lærere eller pædagoger med fast tilknytning 
til skolen, og som er ansat på en sommerkoloni med et skolehold, blev indført i 2014 og er 
heldigvis nu gjort permanent. 
Hensigten med det ekstra honorar var at få flere faste lærere eller pædagoger til at tage på 
koloni i deres ferie og derved få højt kvalificeret personale og samtidigt drage fordel af det 
tætte forhold elever og lærere fik opbygget under koloniopholdet, som er gavnligt især for 
skolens elever med udfordringer. 
Også aftalen med ekstra midler til nedbringelse af de før så store ventelister var med i den 
samme aftale. 
Tilskuddet har, siden det blev indført, fået flere faste lærere til at tage på sommerkoloni, og i 
år kom der 6 nye skolehold på listen. I første uge er alle kolonierne i brug, og selv om man-
ge skolehold tager flere børn med, end kolonierne er normeret til (nogen steder er der en 
teltlejr på koloniens grund), er der en lille venteliste i skoleferiens første uge, men der er 
ikke længere børn, der skal gå hele sommerferien uden mulighed for et koloniophold, da der 
stadig er ledig kapacitet i de andre uger.  
  
Kolonikursus på Hotel Frederiksdal 
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. Som gæstetaler havde vi fornøjelsen af at byde 
velkommen til den nye Børne og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og senere i forlø-
bet til oplægsholdere fra Børns Vilkår. 
Som noget nyt er kurset lagt fra lørdag morgen til søndag morgen, da mange af kursisterne 
har sent fri om fredagen. I 2019 bliver kurset afholdt lørdag 2. marts til søndag 3. marts.   
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Bygninger og vedligeholdelse. 
Da de fleste kolonibygninger er af ældre dato, er det ikke kun maling og udskiftning af hår-
de hvidevarer og inventar, der er nødvendigt. Kloakker, tage og murværk på enkelte byg-
ninger trænger til udskiftning. Det er økonomisk tunge opgaver. Vi nåede heldigvis at få 
renoveret mange bygninger fra de midler salget fra kolonien Henne Bad indbragte, men de 
midler er nu brugt.  
Men der er stadig opgaver, vi har svært ved at løfte økonomisk. En af de kolonier, der træn-
ger til en opfattende renovering, er Thorøgård. Derfor er der udarbejdet et prospekt, som vi 
har ansøgt forskellige fonde om støtte til men desværre uden et positivt tilsagn endnu. Vi 
håber dog stadig, det vil være muligt at få fondsstøtte, så vi ikke skal sætte ind med lappe-
løsninger.  
 
Københavns madkolonier 
Kolonierne har i samarbejde med Københavns Madhus arrangeret madkoloni på kolonien 
Egilsholm, der ligger i naturskønne omgivelser ved Pedersker på Bornholm. Her kan klasser 
fra Københavns Kommune booke en uges ophold, hvor maden er i centrum. Projektet er 
støttet af Københavns Kommune, så betalingen for en madkoloni kun er 500 kr. ekskl. 
moms pr. deltager. Deltagerbetaling dækker alle måltider, planlægning og eksekvering af 
aktiviteter og overnatning alle fem dage. Mere information på madkoloni.dk  
 
Udlejning. 
Vi håber, at flere af lærerne i København vil benytte kolonierne til lejrskoler og hytteture og 
gør opmærksom på, at prisen for københavnske skoler ikke er 130 kr. pr. person, som der 
står på hjemmesiden, men kun 84 kr. + moms pr. overnatning. pr. person. På nogle kolonier 
vil der kunne tilbydes mad til en favorabel pris. 
  

6. FORENINGEN  
Ny bestyrelse 
I foråret var der nyvalg for en toårig periode til KLF’s bestyrelse. Det medførte, at forenin-
gen har fået ny formand, ny næstformand og to nye medlemmer i bestyrelsen, der i alt består 
af 9 personer. Bestyrelsen har i arbejdet for at styrke foreningens fagpolitiske arbejde be-
sluttet at gennemføre et strategiforløb. Her vil vi blandt andet arbejde med at styrke vor in-
volvering af medlemmer og tillidsvalgte i det fagpolitiske arbejde samt afklare, om den nu-
værende organisering med bestyrelse og to udvalg (fagligt og pædagogisk udvalg) er den 
mest hensigtsmæssige.  

Samarbejdet med øvrige organisationer 
Alliancer og samarbejde er afgørende for foreningens gennemslagskraft. Det er et område, 
hvor vi godt kan arbejde mere strategisk og langsigtet, men det er også et område, hvor vi 
de seneste år er kommet langt. Vort samarbejde sker typisk i arbejdet for at få indflydelse på 
udviklingen af folkeskolen og andre arbejdspladser, hvor vi har medlemmer, kampen mod 
minusvækst i den offentlige velfærd og indsatser for personalepolitiske og arbejdsmiljø-
mæssige forbedringer. 
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Vi har et tæt samarbejde med de faglige organisationer i kommunen om emner som kom-
munal velfærd og kommunens budget, personalepolitik og inddragelse og samarbejde i for-
hold til kommunale initiativer som sygefraværsindsats og trivselsundersøgelse. Vi samar-
bejder med kredsene i hovedstadsområdet om eksempelvis skoleudvikling, arbejdsmiljøar-
bejde, kursusvirksomhed og indflydelse på og udvikling af DLF’s politik. Vi samarbejder 
med de seks store lærerkredse i landet om tosprogsområdet, nøgletal og fagpolitiske indsat-
ser mm. Vi samarbejder med Skole og Forældre, København om skoleudvikling og skole-
budgetter. Når det drejer sig om personalepolitiske emner og lignede vil det ofte være skole-
lederforeningen i København, som er vores samarbejdspart.  

Samarbejdet med de tillidsvalgte 
Samarbejdet indbyrdes i TR-gruppen og samarbejdet mellem bestyrelse og TR (tillidsrepræ-
sentanter) er af helt afgørende betydning for, at KLF kan agere som en stærk fagforening. 
Af samme grund uddanner vi i KLF, modsat DLF, også tillidsrepræsentantsuppleanterne 
(TRS). Hensigten er, at TR/TRS står som et stærkt team ude på skoler og øvrige arbejds-
pladser med KLF medlemmer. 

Når der sker nyvalg er første trin i TR-uddannelsen en introduktionssamtale med et besty-
relsesmedlem. Formålet med samtalen er, at introducere til rollen/arbejdet som TR, afstem-
me gensidige forventninger og ikke mindst at skabe en personlig kontakt. 

Siden lockouten i 2013 har der løbende været en ekstraordinær stor udskiftning i TR/TRS 
gruppen, hvilket har betydet meget store hold på TR-uddannelsen. I 2018 startede 23 TR-ere 
på uddannelsen, hvilket er det mindste hold i flere år.  

For at kunne deltage i mødevirksomhed indkaldt af KLF skal alle tillidsrepræsentanter, efter 
aftale med forvaltningen, have mulighed for at mødes med KLF fra kl. 13 på otte torsdage 
om året. Her placeres de bydækkende TR-møder samt møder i områderne. Forventningen 
er, at alle skoler er repræsenteret. På de bydækkende TR-møder er KLF´s kongresdelegere-
de også inviteret, således at de er opdateret på den fagpolitiske situation. Arbejdsmiljøre-
præsentanterne (AMR) og TR har flere sammenfald i opgaver – bl.a. det psykiske arbejds-
miljø. For at styrke samarbejdet mellem TR og AMR inviteres AMR også til et antal TR-
møder om året, hvor emnerne på dagsordenen er AMR relateret 

København er inddelt i 5 administrative områder med hver sin områdechef. Amager, Indre 
By, Østerbro, Nørrebro/Bispebjerg, Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave og Brøns-
høj/Husum/Vanløse. TR’er fra byens specialskoler er ligeledes samlet i et netværk ligesom 
de private gymnasieskolers grundskoler og PPR-områderne (ansatte/medlemmer ved områ-
dekontorerne).  

Områdechefen har bl.a. som opgave at lede skolelederne. Som spejling af denne struktur 
samles tillidsrepræsentanterne fra hvert af de 5 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 f.eks. udmøntningen om 
lokalaftale om arbejdstid, lokalløn mv. Områdemøderne giver desuden mulighed for kolle-
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gial sparring og ideudveksling. På nogle af disse møder deltager konsulenter fra sekretaria-
tet for at kvalificere emner som f.eks. arbejdet med skolernes budgetter, lokalløn mv. 

I to af områderne har tillidsrepræsentanterne jævnlige møder med områdechefen. 

For bestyrelsesmedlemmer har områdemøderne høj prioritet, bl.a. fordi det er muligt at 
bringe problemstillinger direkte videre til bestyrelsesmøderne. Områdemøderne er fuld-
stændigt afgørende for sammenhængskraften i KLF. 

På skift afholdes hvert 3. år en studietur for erfarne TR’ere til Bruxelles, hvor omdrejnings-
punktet er Danmarks rolle i EU-samarbejdet. Hvert 3. år. afholdes et fælles kursus for samt-
lige tillidsrepræsentanter og –suppleanter,  hvor indholdet drejer sig om relevante fagpoliti-
ske emner. Hvert 3. år afholdes et kursus for erfarne tillidsrepræsentanter, hvor både gives 
ny viden og sker en genopfriskning af TR-uddannelsen. Der altid meget stor tilslutning til 
disse arrangementer. 

 
Folkemødet på Bornholm 2018 
 
Københavns Lærerforening tog igen i år til Folkemødet i Allinge på Bornholm. Foreningen 
havde to events på programmet i Lærernes Hus. ”Chancelighed”, som vi havde arrangeret i 
samarbejde med Bornholms Lærerforening, hvor vi skabte fokus på de 20 % unge, der ikke 
klarer sig godt i skolen og videre i uddannelsessystemet. Og ”Færdig med 9. klasse. Hvad 
så?”, hvor UU-vejlederne Sussie Johansen og Morten Pedersen havde en stor andel i plan-
lægningen af arrangementet. Debatmødet havde fokus på, at alle unge − uanset baggrund − 
skal have en fair chance i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.  
 
De deltagende tillidsrepræsentanter fra Københavns Lærerforening stod sammen med besty-
relsesmedlemmer og kongresdelegerede foran Lærernes Hus og bevægede sig rundt på fol-
kemødet med quizspørgsmål, som folkemødedeltagerne kunne besvare. Vi kunne derigen-
nem skabe dialog om politiske spørgsmål vedrørende folkeskolen. Forud for opgaven havde 
tillidsrepræsentanterne deltaget i et kursus ved konsulent Anne Lindegård om Likeability, 
der handler om mulighed for god dialog og kontakt. 
 
Det var en meget vellykket tur til Bornholm, hvor vi fik ny og brugbar viden om udviklin-
gen af folkeskolen og andre væsentlige politiske spørgsmål, og forhåbentlig også styrket 
tillidsrepræsentanternes lyst til at tage del i den politiske debat.  
Københavns Lærerforenings fantastiske kor optrådte i Lærernes Hus flere gange – og i år 
også flere andre steder på Folkemødet til stor glæde os og for de øvrige folkemødedeltagere  
 
 
Hjemmeside og sociale medier 
Et centralt omdrejningspunkt i foreningens kommunikation med medlemmerne og omver-
denen er hjemmesiden KLFnet.dk. Her kan medlemmerne læse aktuelle nyhedsreportager 
fra arrangementer og begivenheder, hvor KLF sætter aftryk. Det er også her, at medlem-
merne henter faglige informationer og orienterer sig i de fagpolitiske synspunkter og med-
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lemsdebatten. Sidstnævnte kategori savner flere medlemmers deltagelse, men redaktøren 
konstaterer, at der trods alt er en stigning i indsendte debatindlæg. Nyhederne på KLFnet.dk 
læses flittigt af medlemmerne, og på Facebook tilkendegives interesse for de delte nyheder. 
 
Hjemmesidens besøgstal vidner om en fortsat stigende interesse for foreningens digitale 
tilstedeværelse med 26.000 gennemsnitlige sidevisninger om måneden. (sidevisninger er det 
samlede antal sider, der er vist. Gentagne visninger af den samme side tælles med. – Kilde 
Google Analytics)  
 
I det seneste år har redaktionen eksperimenteret med udgivelsen af en række podcasts, der 
primært har haft et historisk afsæt i foreningens mangeårige eksistens. I mediestrømmen er 
podcasts i hastig udvikling på linje med video. Det er derfor naturligt, at KLFnet.dk også 
anvender disse medier i formidlingen af nyheds- og foreningsstof. I det kommende år vil 
KLFnet.dk fortsætte med at producere podcasts – nu også med tidsaktuelle emner. 
 
På de sociale medier er KLF naturligvis fortsat repræsenteret. Således følger mere end 4.000 
Københavns Lærerforening på Facebook. KLF har stor gavn af Facebook som afsætning for 
hjemmesidens nyheder og foreningens mangeartede aktiviteter. Det er tydeligt, at lærerne er 
stærkt repræsenteret her. 
 
På Instagram har lærere og tillidsrepræsentanter i snart to år skiftedes til at låne (Takeover) 
foreningens konto for at vise hverdagen fra folkeskolen frem for omverdenen. Det er en stor 
succes, som følges af mere end 800 lærere, skoleledere, forældre og københavnske politike-
re.  
 
Medlemmerne er fortsat velkomne til at kontakte redaktionen på janklint@klfnet.dk med 
gode historier eller aktiviteter, som kunne være interessante for KLF’s medlemmer i form af 
artikler, videoreportager, fotoserier, podcasts mv.  
 
Kommunikationsplatform − DLFInSite 
Danmarks Lærerforening har i dette år indført en ny kommunikationsplatform, DLFInSite, 
som bruges til videndeling, kommunikation og koordinering i foreningen. DLF sender både 
breve til alle medlemmer og kommunikerer med kredse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ter via platformen. Københavns Lærerforening bruger ligeledes platformen til TR- og AMR 
skrivelser, og derudover er der grupperum til TR samarbejdet i områderne og for KLF-
afdelingerne/faglige klubber på skolerne/arbejdspladserne. Du kan finde platformen her: 
dlfinsite.dlf.org. Brugernavnet er dit cpr. nr. uden bindestreg og koden er de sidste 4 cifre af 
dit cpr. nr. Du kan finde vejledninger til platformen under fanen ’vidensbank’ og ikonet 
’support’. Du skal være medlem for at kunne bruge siden. 

 
Medlemsaktiviteter 
Kurser 
Foreningen har i det forløbne år afholdt to kurser på Frederiksdal for almindelige medlem-
mer. 
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Kurset I efteråret 2017 havde overskriften ”Digital dannelse”. Kurset i foråret ”Fattige børn 
i Danmark”. Begge kurser havde meget stor tilslutning. Forårets internat så stor, at vi des-
værre måtte give afslag til tæt på 70 medlemmer. Bestyrelsen har derfor besluttet at gentage 
kurset 9.-10. november på Frederiksdal med de samme oplægsholdere.  

Nyuddannede lærere 
Et varmt velkommen skal lyde til alle nyuddannede kolleger på de københavnske skoler. 
Alle nyuddannede har i løbet af august via tillidsrepræsentanten modtaget velkomstmateria-
le fra Danmarks Lærerforening og fra Københavns Lærerforening. 
For KLF er det afgørende, at det er uddannede lærere og børnehaveklasseledere, der ansæt-
tes i de ledige stillinger. 
 
KLF hører fra de nyuddannede, at det er meget blandet hvilken modtagelse, hensyn og ar-
bejdsvilkår de mødes med på de forskellige skoler. Det er foreningens håb og opfordring, at 
der lokalt tages hensyn til de nyuddannede kolleger, og at der er en særlig opmærksomhed 
på deres arbejdsvilkår og trivsel. 
 
5. – 6. februar og 23.-24. maj 2018 afholdt foreningen internat for i alt knapt 40 nyuddanne-
de kolleger pr. internat på Hotel Storebælt. 
Her var der fokus på dagligdagen som nyuddannet, kollegialt samvær og ikke mindst på ro 
og forkælelse.  
I løbet af 2019 er der planlagt lignende internat 4.-5. februar med mulighed for igen at dub-
lerer i april eller maj, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Alle, der er uddannet inden for de 
sidste to år, kan deltage. 
 
Fredagsbarer ved OK18 
Som nævnte i afsnittet om OK18 var aktivitetsniveauet meget højt i foreningen under hele 
OK-forløbet, og der blev arrangeret flere fredagsbarer. 
Først på Toga vinstue i samarbejde med flere af de københavnske fagforeninger. En sjov 
begivenhed præget af et mangfoldigt fremmøde på tværs af faggrænser og de københavnske 
fagforeninger. 

Vi holdt også en fredagsbar på Frydendalsvej under overskriften: ´Fredagsbar med musik, 
taler og fagforeningspølser´.  Det blev til en hyggelig og velbesøgt fredagsbar i haven på 
Frydendalsvej med talere, musik, fadøl og pølsevogn. 
Efter afslutningen af overenskomstforløbet blev der igen afholdt en lille fredagsbar i haven 
på Frydendalsvej. Denne gang specielt for aktivister fra forskellige skoler, som havde med-
virket i forbindelse med OK18 og faneborgen ved forligsinstitutionen. 
 
1. maj 
Igen i år var KLF at finde i Fælledparken 1. maj. I år med et nyt koncept for dagen, som 
desværre ikke kom til sin ret pga. det forfærdelige vejr. Vi delte i år telt med ’Socialarbej-
derne’ og havde ligeledes fælles scene og program. Vi ses i Fælledparken i 2019. 
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Pride 
Københavns Lærerforening var med i Pride paradens store optog og folkefest. Vi gik sam-
men med Frederiksberg Lærerforening. Formålet med paraden er at skabe en verden, hvor 
enhver kan elske og leve frit og i tryghed. Vi bidrog til at fremme formålet med at dele 
2.000 postkort og blyanter med teksten:´ I skolen er der plads til alle´ ud til de børn, der stod 
langs ruten, så kunne børnene selv skrive ´I skolen er der plads til alle´ på bagsiden af kortet 
og tage det med hjem. 
 
Grillarrangement 
Normalt afholder KLF et grillarrangement for medlemmer i juni-måned. I år måtte vi p.g.a. 
OK18 rykke arrangementet til 23. august. Alligevel var der igen i år rigtig mange af vores 
københavnske kollegaer samlet på Frydendalsvej. Vi havde en dejlig eftermiddag med sprø-
de pølser, kølig hvidvin samt kolde øl og vand. Lærerkoret underholdte vanen tro og stem-
ningen var høj. Arrangementet vil selvfølgelig blive gentaget igen til sommer, og vi glæder 
os til at se jer alle. 
 
DJØF med løg(n) 
I november 2017 inviterede KLF til teaterforestillingen DJØF med løg(n)2 i Amager Bio. 
Det blev noget af en succes, der var fuldt hus, 500 medlemmer deltog og det var en rigtig 
hyggelig aften. 

Koret 
KLF har sit eget kor med korleder Anders Jacobsen. Det optræder til foreningens arrange-
menter og er en fast del af KLF’s delegation på Folkemødet på Bornholm. Det er med til at 
skabe smil og glæde og er især på Folkemødet et efterspurgt ’brand’. Koret har med opstart 
i efteråret faste øveaftener i foreningens hus på Frydendalsvej.   


