
Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2018 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 

Palle Rom fra LC´s sekretariat blev valgt som dirigent og Malene Brandt Nielsen, Skolen ved 

Sundet som hjælpedirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i 

henhold til foreningens vedtægter, at det fornødne materiale ligeledes var udsendt rettidigt, og at 

generalforsamlingen på denne baggrund var beslutningsdygtig. 

  

2. Valg af referenter 

Lene Andersen og Bente Grønbæk Bruun, KLF’s sekretariat blev valgt. 

 

3. Vedtagelse af forretningsorden 

Den af bestyrelsen foreslåede forretningsorden blev enstemmigt vedtaget.  

 

4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling 

Følgende 6 medlemmer blev valgt: 

Jens Rasmussen, pensionist 

Unna Jønck, pensionist 

Ane Lykkegaard, pensionist 

Merete Prang, pensionist 

Dorte Meyer, Gasværksvejens Skole 

Sussie Johansen, Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 

5. Formandens beretning, herunder beretning fra kolonierne 

Punktet blev indledt med formandens mundtlige beretning, som er bilag 1 til dette referat. Den 

skriftlige beretning kan læses på foreningens hjemmeside. 

5.1 Løn og arbejdstid 

Bestyrelsens resolution med tilføjelse af et punkt om mere tid og støtte/vejledning til 

nyuddannede blev enstemmigt vedtaget. Resolutionen er bilag 2 til dette referat. 

Johan Elkjær, Blågård Skole, fik et tilsagn fra formanden om, at der vil ske en inddragelse af 

tillidsrepræsentanter og medlemmer i diskussionen frem mod næste generalforsamling med 

henblik på, at der fremsættes et forslag til kvalitetsnormer på næste års generalforsamling. 

Formanden gav en tilkendegivelse om, at bestyrelsen vil arbejde for 

børnehaveklasselederforeningens efteruddannelsesstrategi. 

5.2 Københavns Kommunes økonomi 

5.3 Pædagogiske forhold 

5.4 Faglige forhold 

5.5 Københavns Lærerforenings kolonier 

5.6 Foreningen 

Resolutionsforslag fra 14 medlemmer på Skolen ved Sundet, vedr. et tilbud om 

sundhedsordning til medlemmer, blev vedtaget. Resolutionen er bilag 3 til referatet. 

 



 
 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag til kontingent er taget til efterretning. 

 

8. Forslag til vedtægtsændringer 

Lars Nørgaard Andersens forslag til vedtægtsændringer vedr. fjernelse af kønskvotering ved 

valg til bestyrelsen blev forkastet. 

 

  

  



Bilag 1 formandens mundtlige beretning 

 

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING  

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

5. OKTOBER 2018 

 

Denne mundtlige beretning omhandler det væsentligste, der er sket, siden den skriftlige 

beretning blev afsluttet 21. september. I den mundtlige beretning bruger jeg samme 

nummerering som i den skriftlige beretning, sådan at debatten om den mundtlige og 

skriftlige beretning kan hænge sammen. 

 

1. Løn og arbejdstid 

Sputnik 

Som omtalt i beretningen sidste år har foreningen gennem flere  år forsøgt at få aftalt løn- 

og ansættelsesvilkår for de lærere, der arbejder på dagbehandlingsskolen Sputnik.  

I sidste års beretning blev det omtalt, at Lærernes Centralorganisation havde aftalt 

forhandlinger 24. oktober, og håbet var, at der kunne indledes en hurtig proces, der kunne 

føre til enighed om en overenskomst. 

Sådan skulle det ikke gå! 

Hele vinteren gik med møder og efter de langvarige overenskomstforhandlinger i foråret var 

LC klar til at forhandle videre, men Sputnik skulle lige holde flere møder med de andre 

aktører på markedet, før man var klar til et nyt møde. 

I sommerferien indgik Sputnik m.fl. så overenskomst med Socialpædagogernes 

Landsforening, en overenskomst der på en række områder stiller KLF medlemmer ringere 

fx med pension, regulering af løn og sikring i ansættelsen. Det er foreningens og LC klare 

opfattelse, at undervisningen på Sputnikskolerne er omfattet af folkeskoleloven, og at der 

derfor også skal indgås læreroverenskomst. 

Lærernes Centralorganisation har derfor varslet blokade overfor Sputnik gældende for 

DLF´s medlemmer. Blokaden indebærer, at man ikke må søge job på skolen. 

Københavns Kommune må nu overveje, om man kan leve med, at eleverne på Sputnik ikke 

tilbydes undervisning efter folkeskoleloven, og at kommunen på den måde er medvirkende 

til social dumpning. 

 

Forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærere og opsamling på skolebesøgene 

KLF har netop indledt et forhandlingsforløb med Børne- og Ungdomsforvaltningen, som 

har som mål, at diskutere behovet for forandringer med udgangspunkt i et fælles og 

retvisende billede af den københavnske folkeskoles situation, undervisningens kvalitet og 

vores arbejdsmiljø. Det er KLF’s forventning, at forløbet vil medføre en ny og ændret 

arbejdstidsaftale.  

KLF’s bestyrelse har netop afsluttet en skolerunde, hvor vi, typisk i spisepausen, har 

diskuteret rammerne for lærerarbejdet. Det er tydeligt, at der er for mange opgaver til den 

tid, vi har til rådighed. Der er derfor behov for at sætte tidsomfang på opgaverne herunder 

en sikring af tiden til individuel forberedelse. Det er også tydeligt, at en række af opgaverne 

opleves irrelevante og forstyrrende for kernen i arbejdet, og at lærerne savner reel mulighed 



for at diskutere tiltag og få indflydelse på, hvordan skolen udvikles. Opsamlingen fra 

skolebesøgene vil blive brugt i forhandlingerne med forvaltningen.  

 

KLF’s bestyrelse har udarbejdet en resolution, som vil blive præsenteret og diskuteret under 

dette punkt af beretningen.  

 

Afskedigelser i Fagligt Center/FAC 

Det er ikke almindeligt, at der sker afskedigelser af KLF´s medlemmer. Men besparelser i 

FAC resulterer sandsynligvis i, at der på mandag 8. oktober varsel afskedigelser – også 

blandt foreningens medlemmer. KLF arbejder for at de afskedigede får den bedst mulige 

hjælp, og at der i afskedigelsesperioden bliver frihed eksempelvis til kompetenceudvikling. 

 

 

2. Københavns Kommunes budget 

Budgetforliget 

Som nævnt i den skiftlige beretning blev der indgået et meget hurtigt budgetforlig i 

Københavns Kommune, som endnu engang er et nedskæringsbudget i BUF, der ikke giver 

et nødvendigt serviceløft af folkeskolen. Folkeskoleområdet i København er voldsomt 

undernormeret, når udgiften til undervisningspersonale sammenlignes med landets øvrige 

store byer, og det har politikerne heller ikke med Budgetforliget for 2019 fundet penge til at 

rette op på.  

Vi anerkender, at der er afsat mange penge til skolebyggerier, men mursten er ikke nok, der 

skal også være gode rammer for elevernes undervisning.  

Med den nuværende og stærkt kritisable budgetmodel - skal kommunen hvert år spare knapt 

400 mio. kroner og 43 % skal hentes ved besparelser indenfor Børne- og 

Ungdomsforvaltningens område  

 

3. Pædagogiske forhold 

 

’Ny i København’ 

Der blev for godt et år siden besluttet en ny model for modtagelse af nytilkomne børn. Vi 

har i et høringssvar tilsluttet os principperne, der blandt andet indbefatter, at alle børnene 

skal sprogscreenes for at vurdere, hvor de skal placeres med størst muligt udbytte – i 

almenklasse eller i modtagerklasse. De mindste børn skal så vidt muligt begynde direkte i 

en almenklasse med tilhørende støtte, hvor skolen får et engangsbeløb på 62.800 kr. Hvert 

kvartal skal modtagerklasseeleverne testes med henblik på en hurtig indslusning i de 

almindelige klasser.  

Der var i indkøringsperioden flere klager over manglende sprogscreening. Dette skulle dog 

ifølge forvaltningen være bragt på plads. Det er vores vurdering, at der fortsat er store 

problemer med at få foretaget en ensartet screening.  

Som nævnt i den skriftlige beretning følger pengene desværre langtfra altid med eleven ud i 

klassen. På det seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget dokumenterer forvaltningen i et 

notat, at langt flere elever bliver direkte integreret – i alt 30 % af de elever, der tidligere gik 

i modtagerklasse mod forventet 10 % - og det har selvfølgelig den effekt, at 

modtagerklasserne nogle steder er uden elever.  



Foreningen har brug for overblik over, hvordan den direkte integration vurderes af lærerne, 

og om screeningen af eleverne medfører en rigtig placering med særligt fokus på, at 

eleverne kan får den rigtige støtte fagligt, sprogligt og socialt.  

 

 

 

Udskolingsindsatser 

Den politiske aftale for sidste års budget betød 220 mio. kr. over en treårig periode til 

udskolingsindsatser. Vi kan se mange rigtig fornuftige projekter også samarbejder mellem 

flere skoler, men vi har desværre også oplevet, at indsatser aftales udenom de ansatte. MED 

systemet stiller krav om inddragelse forud for en beslutning, og det er også direkte uklogt 

ikke at udarbejde indsatser, som de, der skal arbejde med indsatserne, kan se meningen 

med.  

 

4. Faglige forhold 

Trivselsundersøgelse for 2019.  

KLF er inddraget i det forberedende arbejde i BUF’s HovedMED og i det Centrale 

samarbejdsorgan/CSO – CSO dækker samtlige ansatte i kommunen. Trivselsundersøgelsen 

er elektronisk og indtastningen sker i februar/marts 2019. Vi har brug for, at 

trivselsundersøgelsen giver et retvisende billede af trivsel og arbejdsmiljø, at man som ansat 

er sikker på, at oplysningerne er afleveret i fortrolighed, og at der arbejdes med resultaterne 

centralt i kommunen og på den enkelte arbejdsplads.  

 

Sygefravær 

Umiddelbart efter lockouten i 2013 kunne man se en stigning i sygefraværet blandt lærerne. 

I perioden 2015 -17 var fraværet så lidt faldende igen, men steg så igen i 1. halvår af 2018 

med 0,6 dag pr. lærer. Der er ikke foretaget en nærmere analyse af årsagerne til den nye 

stigning, men i KLF gætter vi på, at det stigende arbejdspres kunne være en medvirkende 

årsag. 

 

Byggeri 

I den skriftlige beretning har vi beskrevet den skandaløse byggesag på Brønshøj Skole, hvor 

der langt om længe er handlet, så skolen får den nødvendige hjælp. 

Den nyeste sag handler om Randersgades Skole, som i byggeperioden på hjemskolen var 

placeret på den tidligere Bispebjerg skole. Her er der imidlertid nu konstateret 

skimmelsvamp. Randersgades skole skal derfor i stedet i byggeperioden været placeret to 

steder i byen − både på Skolen på Strandboulevarden og Kirsebærhavens skole.  

KLF’s bestyrelse har besluttet at nedsætte en hurtigarbejdende gruppe, der får til opgave at 

indsamle erfaringer fra de seneste skolebyggesager og dermed give et godt grundlag for en 

diskussion med forvaltning og politikere og en gentænkning af, hvordan kommunens 

byggesager skal forløbe.  

 

6. Foreningen 

Kongressen i DLF 

KLF stiller med landets klart største delegation, hvor vi med vores to 

hovedstyrelsesmedlemmer er i alt 20 delegerede.  



Kongressen i DLF afholdes i slutningen af denne måned, og det store punkt bliver 

evaluering af overenskomstforløbet og diskussion af perspektiver og muligheder i 

kommisionsarbejdet og i Ny Start samarbejdet. I Forhandlingsfællesskabet, der forhandler 

for det kommunale område, er der påbegyndt et analysearbejde af Den Danske Model, der 

på det offentlige område, lidt groft tegnet op, ensidigt favoriserer arbejdsgiverne.   

 

Derudover er kongrespunktet ’DLF’s videre arbejde i en styrket fagbevægelse’ et vigtig og 

perspektivrigt punkt. Her debatteres velfærdssamarbejdet og samarbejdet i den nye 

hovedorganisation, hvor det vil være vigtigt at få sat den offentlige sektor og folkeskolen 

højt på dagsordenen.  

 

 

Vedtagelserne fra sidste års generalforsamling 

Traditionen tro skylder jeg generalforsamlingen en tilbagemelding på, hvordan der er 

arbejdet med vedtagelserne fra sidste års generalforsamling. 

 

1. Fra tillidsrepræsentanterne fra Amager blev en resolution om løn til tiden vedtaget.  
Det er vores opfattelse, at ansættelsesbreve udformes til tiden og at lønsedlerne i langt 
højere grad end tidligere er retvisende. Det kan selvfølgelig skyldes, at 
tillidsrepræsentanterne bruger megen tid på at gennemgå lønsedler. Foreningens 
konsulenter bruger også fortsat meget arbejdstid på lønbesøg, og det er sjældent, at 
der ikke opdages større fejl. Vi vil følge den omplacering, der sker af skolernes 
administrative ledere med det mål, at fejl og mangler på lønsedlerne minimeres mest 
muligt.  

2. Fra KLF afdelingen på Langelinieskolen vedtog generalforsamlingen resolutionen 
’Anstændigt byggeri’. Langelinieskolen havde på det tidspunkt været igennem en 
byggesag på 10 år, og den er i dag stadig ikke afsluttet. Foreningen er flere gange stillet 
klare forbedringer i udsigt – vi er dog langt fra i mål og arbejder fortsat på, at skolerne 
får den nødvendige støtte byggefagligt og økonomisk, og at en byggesag overholder 
tidsterminer og giver så få problemer for skole som muligt. Senest viser byggesagen på 
Brønshøj Skole, at alt fortsat kan gå galt med store omkostninger for ansatte og elever.  

3. KLF’s bestyrelses resolution til politikerne i Borgerrepræsentationen med ordlyden: 
’Der er brug for et kvalitetsløft i den københavnske folkeskole’ er vi langt fra i mål med. 
Resolutionen beskriver undernormeringens betydning for kvaliteten for de svageste 
elever og for folkeskolens attraktivitet.  

4. KLF’s bestyrelsen havde også en resolution om ’Tryghed i ansættelsen’ til de 
københavnske politikere – oplevelse var og er desværre stadig, at afskedigelsessager 
styres af jura og ikke af sund fornuft og menneskelige hensyn. Dette er en kamp, som vi 
tager sammen med de andre fagforeninger med ansatte i kommunen, og hvor vi 
fortsat ofte oplever, at personalepolitiske hensyn er helt fraværende. Hvilket 
selvfølgelig er fuldstændigt uacceptabelt. 

5. Endelig vedtog generalforsamlingen en støtteudtalelse til FOA og de ansatte på det 
psykiatriske bosted Lindegården. Sagen med knivdrab og en presset og traumatiseret 
medarbejdergruppe, der i desperation havde nedlagt arbejdet endte fornuftigt og uden 



bod til de ansatte for arbejdsnedlæggelsen. Desværre er besparelser på det 
psykiatriske område med til at forværre problemerne for de stærkt psykisk syge, og det 
får desværre ofte arbejdsmiljømæssige konsekvenser for de ansatte.   

 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens stillingtagen. 

  



Bilag 2  

 

Københavns Lærerforening forsamlet til generalforsamling 5. oktober 2018.  

 

Forud for kommende forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærere og 

børnehaveklasseledere i Københavns kommune, fremsætter Københavns 

Lærerforenings bestyrelse hermed følgende forslag til resolution, som stiles til 

politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Vi ønsker en centralt forhandlet aftale i København:  

• Som skaber størst mulighed for kvalitet i undervisningen, og som giver 

gode muligheder for at udvikle skolerne i København  

• Som støtter de københavnske skoler i at være attraktive arbejdspladser 

med et godt arbejdsmiljø baseret på tillid og samarbejde mellem ledelser 

og medarbejdere 

• Som sikrer lærere og børnehaveklasseledere et professionelt råderum og 

størst mulig fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet. 

• Som sikrer et tilstrækkeligt tidsforbrug til individuel forberedelse og 

efterbehandling af undervisningen  

• Som sikrer et anslået tidsforbrug på øvrige opgaver i tilknytning til 

undervisningen. 

• Som sikrer særlig tid til lærere og børnehaveklasseledere, som har et 

større samarbejde med flere parter og et øget dokumentationskrav i 

arbejdet med elever, der har særlige vanskeligheder. 

• Som sikrer særlig tid og støtte/vejledning til nyuddannede. 

  



Bilag 3 Resolution fra 14 medlemmer på Skolen ved Sundet 

 

 

KLF- Generalforsamling 2018 - Resolutionsforslag 
 

Forslagsstillere: 14 medlemmer fra Skolen ved Sundet 

 

Motivation for 

forslaget: 

 

Andre fagforeninger tilbyder sundhedsordninger 

til deres medlemmer – enten som frivilligt 

tilbud eller en del af pensionen 

Fx har 3fs medlemmer (245000) alle en 

sundhedsordning via deres pension – nogle 

medlemmer efterspørger en forsikring i 

forbindelse med en længerevarende sygemelding 

Forslagsteksten: At foreningen KLF indhenter tilbud på en 

sundhedsordning til medlemmerne af KLF på lige 

fod med medlemstilbuddene om lån og 

feriehuse. I den forbindelse kan medlemmerne 

af KLF selv tilvælge at tegne en sådan ordning. 

På de 14 

medlemmers 

vegne 

På vegne af 14 medlemmer på Skolen ved 

Sundet: 

Linda Ravn 

  

 
 


