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1. Løn og arbejdstid 
OK-15 
På det kommunale område er der med lønaftalen ved OK 15 sikret en positiv lønudvikling. 
Desuden er der ved de specielle lærerforhandlinger for langt de fleste grupper aftalt et løn-
trinsløft. Enkelte medlemmer inden for eksempelvis UU-vejledergruppen med høj løntrin-
sindplacering har i stedet fået et årligt tillæg. For gruppen af professionsbachelorer i sund-
hed og ernæring lykkedes det langt om længe at få en centralt aftalt grundløn.  

På det statslige område, hvor vi har medlemmer på seks private grundskoler med gymnasie-
overbygning og på SOPU skolen, er der noget mere usikkerhed om lønudviklingen i den 
treårige overenskomstperiode. Her er i alt 2,1 % af en centralt aftalt lønramme på 6,6 % til 
udmøntning lokalt, men uden en egentlig udmøntningsforpligtelse. KLF vil derfor følge 
lønudviklingen for vore medlemmer på disse skoler tæt og på den baggrund diskutere krav 
til kommende overenskomster på det statslige område.  

Ud over det aftalte lønområde skulle der også med OK resultatet tages stilling til det aftalte 
arbejdstidsbilag/bilag 1.1., som med 15 konkrete initiativer forpligter de kommunale parter. 
Præcis arbejdstidsdelen, hvor det pointeres, at lærernes arbejdstid fortsat reguleres efter lov 
409, og at vi ikke med OK resultatet er med til at blåstemple regeringsindgrebet, har været 
genstand for stor fagpolitisk debat rundt omkring i landet og i København.  

OK resultatet blev anbefalet af en enig Hovedstyrelse, men i København var bestyrelsen delt 
– i alt 5 medlemmer af bestyrelsen anbefalede et ja, mens 4 anbefalede et nej. På landsplan 
blev OK resultatet godkendt med godt 70 % af de afgivne stemmer, mens der i København 
var et flertal på 53,9 %, der stemte imod.  

Vi har i København efterfølgende genforhandlet og aftalt en fælles forståelse med Børne- og 
Ungdomsforvaltningen, hvor de fleste af de 15 punkter fra arbejdstidsbilaget fremgår – her-
under også det fælles ansvar for at realisere punkterne i bilaget. Det er tillige aftalt, at der 
skal ske en evaluering af, hvordan rammerne for arbejdstid på kommunens skoler i praksis 
virker i forhold til det, der er parternes hensigt med arbejdstidsbilaget, nemlig: At skabe 
størst mulig kvalitet i undervisningen, at understøtte 
et godt arbejdsmiljø og at styrke den sociale kapital.  

KLF vil ligesom DLF arbejde benhårdt for, at ar-
bejdstidsbilaget får positiv betydning for de køben-
havnske lærere og børnehaveklasseledere. Men bila-
get løser ikke det fundamentale problem, at folkesko-
lereformen og den længere skoledag er finansieret 
ved, at vi underviser væsentligt flere lektioner og 
derfor ikke i tilstrækkelig grad kan møde velforbe-
redte til undervisningen.  



5	  
	  

Forståelsespapiret 2015-16 
På et møde 13. april om aftenen lykkedes det endelig at blive færdig med forhandlingerne 
med forvaltningen om et nyt Forståelsespapir. Den efterfølgende dag blev det præsenteret 
for bestyrelsen. Der var i bestyrelsen bred enighed om, at selv om papiret ikke opfylder alle 
foreningens ønsker, og selv om ikke alle de 15 punkter fra forårets overenskomstforhand-
linger var indskrevet i det nye forståelsespapir, så var det bedre end ikke at have en lokal 
forståelse af arbejdstiden. Bestyrelsen godkendte derfor papiret. 
I årets udgave af Forståelsespapiret er det vigtigste en imødekommelse af foreningens ønske 
om større fleksibilitet for den enkelte lærer og børnehaveklasseleder i form af en mulighed 
for at få fikstid og flextid for den enkelte. Læreren er selv ansvarlig for at styre og registrere 
sin flekstid.  
Ved OK 15-forliget mellem KL og LC var intentionen at skabe afklaring, tryghed og tyde-
lighed i forventningerne til såvel ledere som lærere, at etablere værn for medarbejderne og 
at sikre et godt arbejdsmiljø. Ikke alle punkter i dét, der er benævnt bilag 1.1. fra overens-
komstfornyelsen, er blevet tydeliggjort i det københavnske forståelsespapir. 

Men især tanken om at sikre fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse har 
fået vægt. Det gælder også bestemmelsen om, at den fastlagte forberedelsestid som ud-
gangspunkt ikke kan anvendes til andre formål. Her ved starten af dette skoleår kan vi kon-
statere, at det har hjulpet på mange skoler. Men desværre er der også fortsat er en del skoler, 
der ikke prioriterer forberedelsestiden, og hvor skolelederne overlader det til den enkelte 
lærer/børnehaveklasseleder at prioritere mellem forberedelsestid og andre opgaver. Der er 
også skoler, hvor ledelserne giver nye opgaver og blot meddeler, at tiden til disse opgaver 
kan findes ved at reducere i forberedelsen. 

I årets Forståelsespapir er det tillige præciseret, at opgaveoversigten udarbejdes på baggrund 
af en dialog mellem ledelse og medarbejder. I 2014 havde kun en tredjedel af lærerne en 
sådan nødvendig dialog om det kommende års arbejde. Det er blevet lidt bedre, men det er 
fortsat foreningens opfattelse, at der mangler den dialog, hvor de enkelte arbejdsopgaver 
kan blive vurderet i et tidsmæssigt omfang og sammenhæng.  

Det vil foreningen tage op med forvaltningen i de kvartalsvise evalueringsmøder, der er af-
talt som en del af Forståelsespapiret. Når man målene om at skabe størst mulig kvalitet i 
undervisningen, at understøtte et godt arbejdsmiljø og at styrke den sociale kapital? Grund-
laget for foreningens drøftelser er blandt andet referater fra møder i skolernes LokalMED, 
så foreningen centralt er derfor meget interesseret i tilbagemeldingerne fra skolerne om, 
hvordan det går i forhold til de formulerede målsætninger. 
Som noget nyt fremgår det også af Forståelsespapiret, at tillidsrepræsentanterne er sikret ret 
til at deltage i fællesmøder med KLF op til 8 gange om året på torsdage fra kl. 13. 

Forståelsespapiret løser ikke det grundlæggende problem med for mange arbejdsopgaver til 
for lidt tid. Det vil kræve penge og er derfor ikke en forhandlingsmæssig opgave, men et 
politisk problem som foreningen konstant rejser over for politikerne. Her har vi hentet ar-
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gumenter og dokumentation i den kommunale Trivselsundersøgelse, hvor lærerne ligger i 
bund på stort set alle punkter. 

Der mangler fortsat en kommunal aftale om betingelserne ved kompetenceudvikling, så for-
holdene kan blive ens og være tålelige for alle.  

Der blev orienteret om Forståelsespapiret på det ordinære tillidsrepræsentantmøde 16. april, 
og det blev lige som sidste år gennemgået på møder i de fem områder med deltagelse af le-
dere og tillidsrepræsentanter. Bestyrelsen besluttede endvidere, at det var nødvendigt at 
gennemføre en ekstraordinær kursusindsats, hvorfor alle tillidsrepræsentanter i BUF blev 
inviteret til en ½ kursusdag i foreningen.  

Lønaftalerne 
Der er to timetillæg, som foreningen har været meget opmærksom på i det forløbne år. Un-
dervisningstillægget i henhold til det udvidede undervisningsbegreb og tillægget for under-
visning i dansk som andetsprog. Mange lærere havde ikke fra starten af skoleåret i 2014 fået 
registreret deres undervisningstillæg efter det udvidede undervisningsbegreb, og foreningen 
har flere gange været i dialog med forvaltningen om dette. Det gav flere steder problemer 
med ekstraindberetning i løbet af året. Den 1. august 2015 blev timetillægget for undervis-
ning mellem 300 og 750 timer erstattet af et fast undervisertillæg. Det gør denne del af til-
lægget lettere at administrere, men man skal stadig have opgjort det samlede antal undervis-
ningstimer i henhold til det udvidede undervisningsbegreb på opgaveoversigten, da man 
fortsat skal have et timetillæg for undervisningstimer over 750 for lærere og over 835 for 
børnehaveklasseledere. Dette timetillæg er pt. på 117,48 kr. pr. time + pension. I sidste sko-
leår foretog foreningen en beregning af, hvad der skulle have været udbetalt, såfremt antallet 
af undervisningstimer samt timer i det udvidede undervisningsbegreb over 750 timer svare-
de til budgetforudsætningen. Tallet den gang var, at der manglede ca. 10 mio. kr. 

Undervisning i dansk som andetsprog i henhold til Ministeriet for børn, undervisning og 
ligestillings bekendtgørelse af 20. juni 2014 udløser et tillæg pr. time. Omfanget af udbeta-
lingen af dette tillæg er faldet gennem de seneste år, efter at forvaltningen ikke melder et 
bestemt timetal til undervisningen ud til skolerne, men det i stedet er op til skolens vurde-
ring. Det kan selvfølgelig skyldes, at der i København er færre tosprogede med behov for 
særlig tilrettelagt undervisning, eller også at skolerne ikke indberetter denne undervisning, 
så tillægget bliver udbetalt. I sidste skoleår viste foreningens opgørelse, at det drejede sig 
om et fald på flere mio. kr. Foreningen har rejst dette over for forvaltningen med henblik på 
at få en præcisering af dette tillæg, som står i overenskomstens § 5 stk. 9 og 11.  

Foreningen vil også dette skoleår følge udbetalingen af disse tillæg og opfordrer jer til at 
gøre det samme. En medarbejder i sekretariatet kommer gerne ud til et KLF-afdelingsmøde 
og gennemgår lønsedler. 
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2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016 

Budget 2015 og 2016 
København har en bragende god økonomi og en relativ lav skatteprocent sammenlignet med 
landets øvrige kommuner. Desværre giver de årlige forhandlinger mellem finansministeren 
og Kommunernes Landsforening om kommunernes service- og anlægsramme ikke mulig-
hed for at bruge af den kommunale kassebeholdning. Der bliver derfor hvert år afdraget 
stort på kommunens gæld, der efterhånden er beskeden.  

Vi har et tæt samarbejde med de øvrige faglige organisationer i kommunen, og alle grupper 
er presset, og derfor er meldingen til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget også, at der 
ikke er råd til fine prestigeprojekter, og at samtlige budgetmidler skal bruges med skyldig 
hensyntagen til kvaliteten i kerneopgaven og de ansattes arbejdsmiljø. Der er ingen tvivl 
om, at lærere og børnehaveklasseledere på kommunens skoler er maksimalt presset. Det er 
til at læse i Trivselsundersøgelsen for 2015, hvor vi som medarbejdergruppe har en trivsel, 
der på stort set samtlige parametre er i bund – resultaterne er beskrevet under punktet ’Fag-
lige forhold’.  

Det er glædeligt, at der hvert år kommer flere indbyggere til byen og dermed også flere børn 
til kommunens skoler. Over for de københavnske politikere må vi derfor insistere på, at fle-
re børn også må betyde flere lærere. De seneste års mange nye elever er ikke til at se på an-
tallet af lærere og børnehaveklasseledere i kommunen, og det er selvfølgelig med til at pres-
se kvaliteten og arbejdsmiljøet. Når vi sammenligner udgiften pr. elev i folkeskolen med 
tallene i de andre store danske byer, er det tydeligt, at udgiften pr. elev samlet set i Køben-
havn er større end i resten af landet. Men når man så ser på udgiften til undervisningsperso-
nale, ligger vi ca. 1.000 kr./elev pr. år under de øvrige store byer svarende til ca. 30 mio. kr. 
pr. år. Det på trods af at København har en række forhold, der burde medføre et større res-
sourceforbrug. Eksempelvis har vi en andel af tosprogede elever, der er dobbelt så stor som 
i de øvrige store byer og heriblandt en del, der har brug for særlig hjælp og støtte. 

Med Budget 2015 fik vi ud over mange og nødvendige ressourcer til anlæg også tilført to 
mio. kroner til Københavns Lærerforenings Kolonier og ekstra ressourcer afsat til efterud-
dannelse. På efteruddannelsesområdet er behovet langt større end prioriteringerne, og vi har 
derfor mange eksempler på lærere, hvor en tidsmæssig stor efteruddannelse ikke ses som en 
reduktion i antallet af undervisningstimer og øvrige opgaver. Det blev påpeget på tillidsre-
præsentantmøde i foråret, hvor overborgmester Frank Jensen deltog, og foreningen har ef-
terfølgende forfulgt sagen politisk. Derfor forventer vi også, at ressourcer til efteruddannel-
se er prioriteret i den politiske aftale om Budget 2016.  

Børne- og Ungdomsudvalget, der hvert år skal finde besparelser på omkring 150 mio. kr. i 
BUF’s budget, har blandt andet besluttet: At der skal spares på den økonomiske tildeling til 
skolerne svarende til ½ lærerstilling på en gennemsnitsskole, at der skal spares svarende til 
26 lærerstillinger på de fire specialskoler for elever med vidtgående generelle indlærings-



8	  
	  

vanskeligheder, samt at den sidste rest af støttetimerne til tosprogede ved tosprogede lærere 
afskaffes.   

Forhandlingerne om Budget 2016 er nu gået ind i den afsluttende fase, og meldinger fra po-
litikerne er, at folkeskolen og lærernes trivsel skal prioriteres. 

 

3. Pædagogiske forhold 

Folkeskolereformen 
Vi er nu i gang med Folkeskolereformens andet år. Alle elementer i FSR er nu indført, dvs. 
at de to-tre klokketimer til lektiehjælp og faglig fordybelse ikke længere er frivillige, men 
obligatoriske hvilket presser lærergruppen, da det betyder yderligere undervisningstimer. De 
kommer oveni i det forøgede antal undervisningstimer, der er et resultat af den kraftige un-
derfinansiering af reformen, som lærerne og fritidspædagogerne bøder for. 

I skrivende stund er der stor debat om, at mange elever har meget lange skoledage. Politi-
kerne på Christiansborg skyder skylden på kommuner og skoler. Det har affødt forslag fra 
flere sider blandt andet fra Det Radikale Venstre og SF i København om at veksle noget af 
den understøttende undervisning til to-lærer eller to-voksentid i henhold til § 16 b i loven, 
hvilket vi varmt kan støtte. 

Reformen betyder også en række konkrete forandringer. Engelsk fra første klasse og tidlige-
re start af tysk/fransk, understøttende undervisning i et omfang, der vil være forskelligt fra 
skole til skole, bevægelse som et element, der dagligt skal fylde 45 minutter. Faglig fordy-
belsestid som udmøntes forskelligt på skolerne. Derudover er der pædagoger i skolen. Ifølge 
økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der lagt op til, at den understøttende undervis-
ning skal varetages 50 % af lærere og 50 % af pædago-
ger. Det har København fulgt i budgetudmeldingen til 
skolerne. 

Efter 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 også 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 ef-
fektmål, som reformens succes skal måles på: 1) At fol-
keskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygti-
ge, som de kan,  2) At skoleskolen skal mindske betyd-
ningen af social baggrund i forhold til de faglige resulta-
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ter og 3) At tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis. Der er en høj grad af overensstemmelse mellem de tre mål og 
de fem kommunale pejlemærker for folkeskolen.  

Om målene nås er tvivlsomt på nuværende tidspunkt. Der er mange problemer, både start-
vanskeligheder og permanente udfordringer med samarbejde mellem pædagoger og lærere, 
tid til opgaverne, afklaring af og retningslinjer for, hvad de nye opgaver egentlig går ud på, 
og hvordan de skal udføres.  

Politikerne i København valgte at følge de nye mål (målstyret undervisning), hvor undervis-
ningen skal udføres ud fra de nye færdigheds- og vidensmål. Der er stor diskussion af vær-
dien af disse mål. Dannelsesaspektet er der ikke meget tilbage af, i stedet er det detaljesty-
ring og konkrete testbare færdigheds- og vidensmål. Målstyret undervisning med udgangs-
punkt i den enkelte elev er en fuldstændig umulighed inden for de givne rammer. Målsty-
ringen må handle om hele klassen eller grupper af elever. Der er god grund til at være kri-
tisk over for de koncepter, der er på markedet fx i form ´læringsmålstyret undervisning´, der 
ikke skal stå alene, men kan være én tilgang blandt flere. Den professionelle lærer kan og 
bør vælge mellem forskellige metoder og finde dem, der passer til den pågældende elev-
gruppe. 

Det vil være afgørende for reformens gennemførelse i København, at vi får tilstrækkelig tid 
til forberedelse og efterbehandling m.m. og tid til samarbejde, at vi får de nødvendige fagli-
ge kompetencer, og at vi med al vor arbejdstid på skolen har mulighed for at løse arbejds-
opgaverne tilfredsstillende. Dette ser, et 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, hvilket hindrer, at skolereformen med de nuværende rammer kan blive en suc-
ces. 

Inklusion og specialundervisning 
I foråret 2014 foretog Københavns Lærerforening en medlemsundersøgelse om specialun-
dervisning, inklusion og fællesskab i den københavnske folkeskole. Hovedkonklusioner fra 
undersøgelsen var, at lærerne ikke følte sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise og 
arbejde med elever med særlige behov samt, at denne elevgruppe ikke får tilstrækkelig støt-
te, og at de inkluderede elever har negativ eller meget negativ indflydelse på undervis-
ningsmiljøet under de givne rammer. Ligeledes har inklusion negativ betydning for det fag-
lige udbytte resten af eleverne får. KLF´s undersøgelse blev foretaget kort tid efter FSR var 
indført. I efteråret 2014 sendte BUF brev til skolerne om, at MED skulle drøfte, hvordan 
pengene, som skolen havde modtaget til inklusionstiltag, er brugt, og hvordan det går med 
inklusion på skolen. Det er MEDs ansvar at følge op på inklusionstiltag og sikre, at pengene 
bliver brugt til det, de er tiltænkt. Det er på tide, at forvaltningen nu får samlet op og sørger 
for at informere om skolernes inklusionstiltag og anvendelse af inklusionsmidler.  
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Ifølge lovgivningen defineres støtte under ni timer ugentligt som supplerende undervisning, 
mens støtte på ni eller flere timer ugentligt defineres som specialundervisning. Danmarks 
Lærerforening gennemførte i maj 2015 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i 
folkeskolen om begge former for støtte. Ifølge undersøgelsen oplever lærerne fortsat, at støt-
temulighederne er for ringe, og at trivslen blandt elever med særlige behov er blevet dårlige-
re efter FSR. Således oplever over halvdelen af lærere, der har elever som får specialunder-
visning, at disse trives dårligere efter implementeringen af den nye folkeskolelov. Blandt de 
lærere som oplever en dårligere trivsel efter reformen, angiver flest (88 pct.) den lange sko-
ledag som årsagen. FSR har ændret på skoledagens struktur, og elever med særlige behov 
møder skiftende hold af voksne, hvilket giver uro og dårlig trivsel. Læringsarenaer skal til-
passes elevernes behov, og det kræver strukturelle ændringer og investeringer i skolerne. 

I København er der tilknyttet inklusionspædagoger på alle almene folkeskoler, som i mange 
tilfælde fungerer som sparringpartnere for lærere og forældre, men ikke som kontinuerlig 
støtte til bestemte elever. KLF arbejder for, at lærernes og pædagogernes trivsel og arbejds-
vilkår skal prioriteres højt, og at samarbejdet mellem faggrupperne understøttes med flere 
resurser. Fællesfaglig viden og velfungerende resursecentre er vigtige elementer i inklusion-
sindsatser på skolen. Stigende ulighed blandt byens borgere og ulige muligheder i samfun-
det skal også medtænkes i inklusionsindsatser på skolerne. 

KLF afholder en konference om chancelighed 30. november, hvor vi sætter fokus på det, 
der virker. 

Sprog og integration 
Det københavnske pejlemærke Chancelighed har tydelig sammenhæng med det nationale 
mål: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resulta-
ter. Chancelighed betyder, at alle, også vores tosprogede elever, skal have mulighed for at få 
tilpassede udfordringer og udnytte deres individuelle potentialer, så de kan fortsætte videre i 
en ungdomsuddannelse med en minimumskarakter på 02 i dansk og matematik.  

I forhold til dette ligger København desværre under gennemsnittet for resten af landet. På 
nogle skoler er det under halvdelen af afgangseleverne på en årgang, der formår at leve op 
til dette karaktermål. Andelen af skolernes elever, der får mindst 02 ved afgangsprøven efter 
9. klasse, er for hele landet 90,1 %, men i København er 83,7 %. Gennemsnit i bundne prø-
vefag var i 2014 6,22 for alle elever, men for tosprogede elever var det 4,96. Gennemsnittet 
for de tosprogede piger var 5,26 og for tosprogede drenge var 4,64. 

I København er der ca. 30 % tosprogede elever. På KLF´s generalforsamling 2014 vedtog vi 
en resolution med ordlyden: 

KLF´s generalforsamling opfordrer KLF´s bestyrelse til at arbejde målrettet for, at forvalt-
ningen påtager sig det overordnede pædagogiske ansvar for tosprogsområdet i København, 
og at BUF opretter en central enhed i forvaltningen, som arbejder for chancelighed og bed-
re integration af vores tosprogede elever.  
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Der mangler en overordnet plan for forbedring af tosprogede elevernes faglige niveau og 
indsatsen for tosprogsområdet er påvirket af, at der ikke findes et centralt forvaltningskon-
tor, hvor initiativer gennemtænkes og implementeres, og hvor skolerne kan indhente vejled-
ning og pædagogisk sparring. Kontoret skal også kunne vejlede politikerne og forvaltningen 
til at træffe de rigtige beslutninger. Situationen er forværret af, at forvaltningen i 2015 flyt-
ter 10 mio. kroner fra skoleområdet til institutionsområdet med det argument, at en tidlig 
indsats på småbørnsområde vil give bedre resultater. Politikernes og forvaltningens argu-
ment om, at midler til DSA (dansk som andet sprog) ikke giver de ønskede resultater er 
udokumenteret, og skolerne har da heller ikke været med til at foretage en konkret evalue-
ring.  

Som tidligere omtalt er der forslag om yderligere nedskæringsforslag i Budget 2016 af to-
sprogsmidler til skolerne svarende til 20 årsværk. Det kan godt være, at en tidligere indsats 
på småbørns området vil hjælpe kommende generationer af elever. Men hvordan forvaltnin-
gen forholder sig til nuværende tosprogede elevers faglige niveau, er der ingen bud på, og i 
foreningen ser vi det som en forkert strategi. 

Besparelser på tosprogsområdet betyder, at 17 modersmålslærere er blevet afskediget her i 
efteråret 2015. Modersmålslærernes afskedigelse er beskrevet nedenfor under faglige for-
hold. KLF har bistået de ramte kolleger med konsulentbistand, afgivelse af høringssvar og 
fået lavet konkrete aftaler om videre ansættelsesforløb for nogle af dem.  

Forvaltningens procedure med tilmelding af eleverne til modersmålsundervisning er ændret 
fra papir til elektronisk tilmelding. På trods af advarsler til BUF om systemets og målgrup-
pens sårbarhed, fastholdt BUF sin procedure. Det skabte stor forvirring og kaos, da tilmel-
dingssystemet ikke fungerede, og efter klager fra bl.a. modersmålslærerne blev det muligt 
med midlertidige papirtilmeldinger og forlængelse af tilmeldingsfrist til 1. september. Den 
nye tilmeldingsprocedure har bidraget til, at antallet af elever tilmeldt til modersmålsunder-
visning er faldet fra 157 hold i 2014-15 til 129 hold i 2015-16.  

Uden en overordnet politisk målsætning om forbedring af tosprogsundervisning, moders-
målsundervisning og bedre integrationstiltag vil skoler og vores tosprogede elever fortsat 
have pædagogiske og faglige udfordringer. De tosprogede har brug for undervisning i dansk 
som andetsprog gennem hele skoleforløbet, og det er indlysende, at disse midler skal bruges 
til at støtte og ikke til at dække skolens andre behov fx til vikardækning. DSA midler indgår 
i skolens samlede budget og er blevet brugt til meget andet end direkte indsats over for de 
tosprogede. Sprogcentrene er mange steder nedlagt ved oprettelsen af resursecentrene, men 
der er ikke resurser nok på skolerne til at hjælpe tosprogede med begrebsforståelse og faglig 
læsning. Der skal fortsat sættes fokus på de udfordringer, der er med undervisningen af de 
tosprogede drenges adgang til ungdomsuddannelsen. Arbejdet med Bekymring for radikali-
sering af unge er et andet fokuspunkt, hvor tosprogede læreres kompetencer ville kunne 
bruges med fordel i skolernes indsats.  
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Det er med andre ord KLF´s klare oplevelse, at forvaltningen ikke har nogen overordnet 
plan for at give de 30 % af de københavnske elever, der er tosprogede, del i chanceligheden. 
Dette ansvar lægges i stedet på den enkelte skole og den enkelte lærer. 

Sommeruni og efter- og videreuddannelse 
Den store fælles indsats på efteruddannelsesområdet i kommunen er Sommeruni. Projektet 
har mere karakter af at være et kommunalt skoleudviklingsprojekt fremfor en egentlig efter-
uddannelse. Man må medgive, at det over de sidste tre år er gået fremad, men meldingen er 
stadig, at det er alt for underviserafhængigt hvor meget eller lidt, man får ud af de to dage. 
Der er ikke planlagt sommeruni næste år. Det var en tre årig bevilling på budgettet, som ik-
ke er indstillet til forlængelse. 
Det er et nationalt mål, at 95 % lærerne skal have, hvad der svarer til linjefag i de fag, de 
underviser i. Kommunen har udbudt en række undervisningsfag, men har måttet aflyse 
mange på grund af manglende tilmelding. Sideløbende er der også en indsats i gang for at få 
uddannet vejledere.  
Vi har i KLF den opfattelse, at der langt fra tildeles den normerede tid til at gennemføre ud-
dannelserne, og vilkårene er meget forskellige. Det udhuler uddannelserne, at kollegerne 
ikke har den fornødne tid til fordybelse eller tvinger deltagerne til at arbejde i fritiden. Det 
er naturligvis ikke i orden. KLF har gjort overborgmester Frank Jensen opmærksom på pro-
blemet, og han har været lydhør. Men vi mangler at se forbedringer. 

Kvalitetsrapporten 
Kvalitetsrapporten fylder meget på den politiske dagsorden og i forvaltningen. Dens opgave 
er at give et samlet overblik over de væsentligste områder for vurdering af den samlede kva-
litet af den københavnske folkeskole. Udgangspunktet er de københavnske pejlemærker og 
de nationale mål for folkeskolen. Den samlede rapport danner sammen med de lokale kvali-
tetsrapporter grundlag for kvalitets- og supportsamtalen mellem skoleleder og områdeleder. 
Rapportens hovedkonklusioner er, at resultaterne i de bundne prøvefag viser et mindre fald i 
forhold til sidste år. Der er stadig en stor udfordring på matematikområdet i København. Det 
er bekymrende, at en betydelig del af skolerne opnår lave resultater – og at forskellen mel-
lem skolerne er voksende. 

København er langt fra at opfylde målsætningen om, 
at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Rapporten viser, at kun 80 pro-
cent af de unge er i gang med en ungdomsuddannelse. 
Chanceligheden er under pres, idet alt for mange ele-
ver opnår for dårlige resultater. 
Ca. 72 % af eleverne i København går i folkeskolen, 
andelen er nogenlunde stabil. Det bliver interessant af 
følge dette tal, idet privatskolerne har meldt om sti-
gende søgning. 
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Der er fortsat fokus på sygefravær, der synes at være en sammenhæng mellem manglende 
trivsel og sygdom.  
 

Skoler på handleplan 
Kvalitetsrapporten 2014 for de københavnske folkeskoler viste et fald i karaktergennemsnit-
tet. På den baggrund og med tidligere års beskedne resultater førte det til, at 12 skoler − ca. 
hver 5. skole − er kommet på handleplan, hvilket i løbet af de næste to år skal medvirke til 
at løfte det faglige niveau blandt eleverne på disse skoler.  

Udvælgelsen af de 12 skoler bygger blandt andet på 9. klassernes afgangskarakterer, hvor-
dan skolerne klarer sig i de nationale tests, og hvordan trivslen er blandt personalet. Både 
MED-udvalg og skolebestyrelser bliver inddraget i processen med udarbejdelsen af konkre-
te handleplaner i samarbejde med forvaltningen. De 12 skoler kommer forrest i køen, når 
det kommer til støtte fra forvaltningen, så de hurtigt kan komme tilbage på ret køl. Man 
kunne have frygtet, at skolerne blev hængt ud i pressen som andenrangs skoler, hvilket glæ-
deligvis ikke er sket. Foreningen følger udviklingen tæt. 

 

4. Faglige forhold 
Nyuddannede lærere 

Velkommen til et betydeligt antal nyuddannede kol-
leger i det københavnske skolevæsen. 

KLF havde tidligere centralt aftalt, at nyuddannede 
havde en nedsættelse af årsnormen svarende til 2 
lektioner om ugen. Efter tabet af aftaleretten til ar-
bejdstid og med vedtagelsen af Lov 409 eksisterer 
den aftale ikke mere. Det er absolut foreningens håb 
og opfordring, at der lokalt tages hensyn til de ny-
uddannede, og at der er en særlig opmærksomhed på 
deres arbejdsvilkår og trivsel. 

Det er helt afgørende for KLF, at det er uddannede 
lærere og børnehaveklasseledere, der ansættes i de 
ledige stillinger. 

KLF og DLF sender velkomstmateriale ud til de nyansatte. Desuden afholder KLF et årligt 
internat for nyuddannede kolleger. Her er fokus på dagligdagen som nyuddannet, kollegialt 
samvær og ikke mindst ro og forkælelse. I dette skoleår afholdes internatet 1.-2. februar 
2016 på Hotel Storebælt. 
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Pensionistafdelingen 
Afdelingen tæller små 1.400 medlemmer og er en vital del af Københavns Lærerforening. 
Pensionisternes bestyrelse og Fagligt Udvalg i KLF´s bestyrelse har et tæt samarbejde sær-
ligt i forbindelse med planlægning af medlemsaktiviteter. 
I KLF-regi afholdes to årlige arrangementer. I ulige år en ´lejrskole´ med overnatning på en 
af foreningens kolonier. I lige år et ophold på Hotel Frederiksdal med én overnatning. Beg-
ge arrangementer har stor tilslutning. 
I år skal pensionisterne på ´lejrskole´ til KLF´s koloni Næsby Strand ved Storebælt 16. -17. 
september. 
Den årlige julefest afholdes i år torsdag 3. december i Falkoner Centeret. 
Derudover arrangerer pensionisternes bestyrelse rejser, udflugter og forskellige foredrag. 
Hertil kommer pensionisternes sangkor, som i øjeblikket synger på Frydendalsvej hver an-
den onsdag. 
Pensionistafdelingen har sin egen plads på foreningens hjemmeside. Her kan man orientere 
sig om aktiviteter i afdelingen. 

Modersmålslærere/tosprogede lærere 
Det forgangne år har været et usædvanlig hårdt år for den gruppe af vores medlemmer, som 
varetager tosproget undervisning og modersmålsundervisning. 

BR vedtog i 2014 at reducere skolernes budget til tosprogsundervisningen med 50 % med 
den konsekvens, at 25 tosprogede lærere indgik i forårets forflyttelsesrunde. 8 blev imidler-
tid trukket tilbage, men 17 kolleger er nu afskediget. Det har selvsagt været utrolig svært for 
de pågældende lærere, og det er foreningens klare opfattelse, at skoler med mange tospro-

gede elever med tiden vil opleve en stor mangel på 
netop den viden og kompetence, som disse personer 
har, ikke mindst som kulturformidlere mellem fol-
keskolen og elevernes hjem. Disse lærere har ud-
fyldt en vigtig funktion, selv om det er en anden 
funktion end den fagfaglige læreropgave i skolen. 
KLF har været i tæt kontakt med de pågældende i 
hele forløbet. 

Tosprogsundervisningen og modersmålsundervis-
ningen har været og er stadig knyttet til de samme 
personer. Foreningen indgik derfor den aftale med 
forvaltningen, at de afskedigede lærere skulle tilby-

des modersmålshold, såfremt der inden for deres sprogområde var behov for undervisere. 
En sammenlægning af mindre hold i modersmålsundervisning og en ny procedure med digi-
tal tilmelding har forsinket opretningen af hold, og der er som tidligere nævnt knap 20 % 
færre tilmeldinger i år. 
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De berørte lærere vil i løbet af efteråret blive inviteret til et møde her i KLF, hvor de bl.a. 
orienteres om A-kasseforhold. 

Tale-hørelærere og skolepsykologer 
Året har været præget af de store omstruktureringer, der er gennemført i Områderne. Den 
nye struktur indebærer, at der er ansat 25 teamledere, der dels har ansvar for et fagområde 
og dels skal koordinere på tværs af faggrupperne. Ikke alle faggrupper er store nok til at ha-
ve en monofaglig kompetent teamleder. For at råde bod på dette er det besluttet, at der skal 
være en funktion som faglig vejleder, der skal sparre med teamlederen. Der er således prio-
riteret en væsentlig forøgelse af ledelsesniveauet og dette på bekostning af ressourcerne til 
det egentlige arbejde med børn og elever. Antallet af talehørelærere beskæres dels på grund 
af Lov 409 og dels på grund af prioriteringen af ledelsesniveauet. Dette står i skærende kon-
trast til kommunens ønske om at styrke indsatsen for de yngste børn. Talehørelærere arbej-
det en stor del af tiden i børneinstitutionerne og er efterspurgt på grund af deres særlige kva-
lifikationer, og det er foreningens opfattelse, at behovet for den tale-hørepædagogiske bi-
stand er stigende alene ud fra det øgede antal af børn, der kommer til kommunen. Det er 
foreningens ønske, at Området fremover prioriteres i form af flere ressourcer, der er direkte 
til gavn for børn, elever og forældre.   

Private grundskoler og SOPU 
Der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem TR’erne på de private grundskoler i Ho-
vedstadsområdet, og her deltager KLF’s fem private grundskoler aktivt. Det er skoler med 
store forskelle, især er der meget tydelige forskelle i økonomi og tradition for samarbejde og 
for TR indflydelse. Det er også skoler, hvor gymnasiedelen ofte har noget mere opmærk-
somhed end skoledelen.  

På møderne, der afholdes en gang om måneden, deltager KLF’s næstformand Lars Sørensen 
og konsulent Helle Munck fra Frederiksberg Lærerforening. Helle Munck varetager konsu-
lentarbejdet for KLF i forhold til de fem private grundskoler. På møderne er der også god 
inspiration for KLF, især organisatorisk og i forhold til arbejdstid og arbejdstidsaftaler.   

SOPU er den største statslige institution, hvor vi har medlemmer. Der er mange forskellige 
faggrupper ansat på SOPU, og i øjeblikket forbereder KLF sammen med DSR, DS m.fl. en 
indsats på lønområdet. SOPU sakker lønmæssigt agterud i forhold til de fleste andre Sosu-
skoler i landet, hvilket ikke er i orden for de ansatte lærere på SOPU, det er ikke gavnligt for 
skolen i forhold til rekruttering, og de turbulente forhold på skolen er formodentlig også en 
medvirkende årsag til et for stort elevfrafald på uddannelsen. I starten af 2016 flytter SOPU 
til nye lokaler på Carlsberggrunden, og skolens københavnerafdeling bliver hermed samlet 
på én matrikel.  

Balanceprojektet 
Det store arbejdsmiljøprojekt på skoleområdet i København er nu ved at være afsluttet, og 
slutrapporteringen er undervejs. Projektet har haft til formål at skabe lokal opmærksomhed 
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og resultater på balancen mellem krav og ressourcer, mellem belastning og behov for hvile 
og balancen mellem den enkelte og organisationen (skolen). Resultaterne ser desværre ikke 
ud til at være dét, de på forskersprog kalder signifikante. Det kan der være mange forklarin-
ger på. Det har været en periode med store forandringer, og flere af de 8 skoler har også i 
indsatsperioden været præget af udskiftninger på lederside.  

Det er dog KLF’s oplevelse, at der er skoler, som har haft endog meget positive erfaringer 
og effekter af balanceindsatsen, og at der generelt set er gode erfaringer med elementer som:  

•   TRIO´s (TR, AMR og skoleleder) fokus og opmærksomhed på balanceproblemstil-
linger og arbejdet med at styrke hele arbejdspladsens robusthed på dette område. 

•   Samtale med lærere og børnehaveklasseledere om balanceproblemer, med koordina-
tor fra Nationalt Videnscenter for Arbejdsmiljø/NFA og efterfølgende tilbud om 
stresshåndteringskursus og mulighed for arbejdsmodifikation. 

NFA afholder i starten af november en ’formidlingsworkshop’, hvor de involverede skolers 
TRIO’er er inviteret til møde, hvor resultaterne formidles, og hvor de enkelte skolers erfa-
ringer udveksles.  

Foreningen vil arbejde for, at de gode erfaringer fra Balanceprojektet bliver brugt i kommu-
nes arbejdsmiljøarbejde, og vi fastholder, at der er brug for en særlig indsats på folkeskole-
området i København, hvor en stor gruppe af de ansatte helt tydeligt er voldsomt belastet af 
balanceproblemstillinger.  

MED 
BUF har nu i godt og vel 1½ år haft en MED-aftale, og det er besluttet, at aftalen skal eva-
lueres efter 2 år. Det er her vigtigt, at KLF bliver orienteret af tillidsrepræsentanterne, hvis 
der er ønsker om forbedringer aftalemæssigt. MED-aftalen vil også blive drøftet på det mø-
de, KLF har indkaldt TR’ere og AMR’ere til i efteråret. Det er vigtigt, at I lokalt arbejder 
med at skabe et velfungerende samarbejde med MED og TRIO samarbejdet som omdrej-
ningspunkt og med skyldig hensyntagen til kommunens værdigrundlag, som også er ind-
skrevet i aftalen om respekt, ligeværd, dialog og tillid. 

Det er foreningens vurdering, at MED-aftalen har været med til at styrke arbejdsmiljøarbej-
det og AMR’s position. Det er ligeledes oplevelsen, at uddannelsen af TRIO til MED sam-
arbejdet og ½ årsmøderne som senest blev afholdt branchevis vil kunne tilføre MED samar-
bejdet en væsentlig kvalitet. 

Der er fortsat mange steder, hvor aftalen ikke sikrer den enkelte ansatte demokratisk indfly-
delse på væsentlige områder, og hvor TR har svært ved at opnå forståelse for, at der skal 
være plads til orientering om MED arbejdet og til mandatafklaring. Foreningen har et godt 
samarbejde med MED-sekretariatet i BUF. Er det svært at få samarbejdet til at fungere i 
forhold til de ambitiøse mål, kommer vi gerne ud og støtter arbejdet med at skabe et velfun-
gerende samarbejde.   
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Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøområdet er et fagpolitisk kerneområde for KLF og for DLF. Derfor er vi også 
som forening afhængig af en god og tæt kontakt til AMR´erne. Vi afholder derfor mindst en 
gang om året et separat møde for arbejdsmiljørepræsentanterne i KLF, ligesom vi også invi-
terer til møder, hvor såvel TR og AMR deltager.  

Der er god idé i et tæt samarbejde lokalt mellem TR og AMR blandt andet i forhold til 
MED-systemet. Vi har i BUF’s MED-aftale sikret, at næstformanden i LokalMED også skal 
gennemføre den lovpligtige MED-uddannelse.  

Hvis AMR skal varetage de opgaver, som BUF’s MED-aftale foreskriver, er der behov for, 
at AMR også tildeles den tilstrækkelige tid til arbejdet. På baggrund af en stor DLF under-
søgelse blandt AMR’erne og en særkørsel for København kan vi se, at AMR´erne efter egen 
vurdering ikke har den nødvendige tid til opgaven. Vi kan også se, at mange heldigvis øn-
sker at fortsætte arbejdet, og at de fleste også vurderer, at der er et godt samarbejde lokalt. 
Og så skal det selvfølgelig nævnes her, at hele 92 % vurderer, at ændringerne fra august 14 
har haft negativ betydning for trivslen på arbejdspladsen.   

Med al arbejdstid/fuld tilstedeværelse for lærere og børnehaveklasseledere på skolen har vi 
også brug for velfungerende arbejdspladser, og her har forvaltningen i BUF besluttet at tre 
medarbejdere omkring en arbejdsplads er tilstrækkeligt. Nu er der så foretaget en grundig 
evaluering af medarbejderforberedelsesfaciliteterne på 9 udvalgte skoler ved konsulentfir-
maet Orbicon. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af besigtigelse og interview med 
skoleleder, TR, AMR og medarbejdergruppe, og den er foretaget tæt op til skolesommerfe-
rien.   

På de fleste af de 9 skoler er man lykkedes med at 
oprette langt flere arbejdspladser end kravet 1:3. 
Meldingen fra medarbejderne på skoler, der kun lige 
opfylder kommunens krav, er, at det er mere tilfæl-
digt, hvor der er ledig arbejdsplads. De ’mange’ ar-
bejdspladser har medført en ny arbejdsmiljøpro-
blemstilling nemlig det, at der ikke er tilstrækkelig 
friplads omkring bord og stol. Desuden bliver det 
fra flere af skolebesøgene vurderet, at der i mange af 
forberedelseslokalerne ikke er en tilstrækkelig grad 
af ventilation, og at temperaturen − blandt andet på 
grund af manglende solafskærmning − er for høj. På 
nogle af skolerne var der efter Orbicons vurdering 
unødig støj, da lokalet var placeret tæt på elevområ-
der eller trapper. Endeligt efterspørger skolerne mø-
defaciliteter, som helt tydeligt ikke i første omgang 
er prioriteret tilstrækkeligt. Det er foreningens for-
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ventning, at de generelle meldinger fra evalueringen udsendes til samtlige skoler i kommu-
nen, og at den enkelte skoles status for medarbejderfaciliteter herefter vil skulle drøftes i 
TRIO og LokalMED og blandt personalet.         

Igen i det forløbne år har en række skoler fået AT-påbud. Vi vil gerne høre fra skoler, hvor 
det er sket og hvad der er gjort for at rette op på de kritisable forhold. 

Trivselsundersøgelsen for 2015 
Trivselsundersøgelsen for 2015 dokumenterer, det de fleste lærere og børnehaveklasseledere 
i København godt véd, nemlig at vi har en trivsel, der sammenlignet med de øvrige persona-
legrupper i kommunen er i bund, og som for kommunen er en personalepolitisk katastrofe.  

På den positive side er der ikke som i 2013, da undersøgelsen sidste gang blev gennemført, 
tvivl om kvaliteten af undersøgelsen, og samtidig er svarprocenten for lærergruppen og for 
ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen som sådan pænt høj. 

På området ’samarbejde med nærmeste kolleger’ med kollegial anerkendelse og hjælp er der 
fortsat et positivt resultat, men ellers har lærergruppen skræmmende dårlige resultater og en 
mærkbar tilbagegang i trivselsmålingen. Resultaterne for lærere og børnehaveklasseledere 
er på de vigtigste felter et dramatisk fald på spørgsmålet: ”Jeg trives med det arbejdspres, 
jeg har i mit job?” og på ”Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?” og ”Kan 
du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj?”.  

Der er stor forståelse i forvaltning og blandt de københavnske politikere for, at der er brug 
for kommunal handling på trivselsundersøgelsens resultater og på arbejdsvilkårene for læ-
rergruppen, som også afspejles i et stigende sygefravær og en høj ’personaleomsætning’.  
Det kan ikke løses lokalt på den enkelte skole med nødhjælp fra Arbejdsmiljø København, 
men kræver, at folkeskolen i Budget 16 prioriteres, og at det sker ved, at der ansættes flere 
lærere på skolerne.  

 
5. Københavns Lærerforenings Kolonier 

Sommerkolonierne 
Koloniernes 116. sæson forløb godt på trods af en 
noget kølig og regnfuld sommer. Alle hold kom godt 
fra start, og der var ingen større problemer end kolo-
niernes dygtige, lille medarbejderstab kunne klare. 
Gitte Nemholt, koloniernes personaleansvarlige, hav-
de dog også i år sine problemer med at få alle børne-
attesterne i hus til tiden. Disse sendes nu elektronisk 
via e-boks til en kommende ansat. Men hvis ikke at-
testen accepteres inden 14 dage, skal den fremsendes 
på ny, og det har desværre været tilfældet mange 
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gange. Vi håber, at lærerne næste år vil være lidt hurtigere til at godkende attesten, så unø-
digt ekstra arbejde undgås, og kolonikontrakterne kan blive udsendt til tiden. 
Lærerne fra Københavns Kommune, der var ansat på en sommerkoloni i deres ferie, fik som 
bekendt en ekstra bonus i form af 3 feriedage eller et kontant beløb. Dette var nok årsagen 
til, at en nedgang i antal skolehold blev vendt til en opgang. Vi håber, at endnu flere skoler 
får øjnene op for den store gevinst, det er for skolen som helhed, at elever og lærere er 
sammen på en sommerkoloni. 
En stor del af skolelederne har bemærket værdien af et skolehold og har i år på trods af den 
nye skolereform udvist stor fleksibilitet over for de lærere, der ønskede at deltage i en som-
merkoloni med skolens børn i uge 27 eller 32.     

Ventelisten halveret 
Det øgede kommunale tilskud på 1 mio. kr. til nedbringelse af ventelisterne medførte, at der 
i år blev oprettet en del flere sommerkolonihold. Ventelisten blev halveret, og 3.750 børn 
kom på koloni. Alle børn, der ønskede en sommerkoloni (i løbet af sommerferien), kom 
med, så ventelisten i år bestod udelukkende af børn, der kun ville med, hvis de fx kunne 
komme på dyrekoloni i uge 29.  

Kolonikursus på Frederiksdal 
Som tidligere år begyndte den nye sæson med et kursus på Hotel Frederiksdal, hvor delta-
gerne fik et indblik i afviklingen af det forgangne års sommerkolonier, Koloniernes nye til-
tag og lidt om hvad fremtiden byder på.  
Kenneth Knigge og Poul Hansen fra Gentofte og Gladsaxe Lærerforeninger fortalte om de-
res kolonidrift. Fredag aften kom en ´gammel´ kendt kolonidreng i form af Søren Pilmark 
og overraskede deltagerne med sang, musik og trylleri. Der var naturligvis også tid til erfa-
ringsudveksling og hyggeligt samvær. Næste kursus vil finde sted 11. -12. marts 2016, pro-
gram og tilmelding vil blive annonceret på Koloniernes og KLF’s hjemmesider først i det 
nye år.     

Bygninger og udlejning 
Henne Bad blev i 2014 solgt for 10.050.000 kr., og i 2015 blev kolonien Oldemark solgt for 
700.000 kr. Oldemark havde kun havde haft 5 udlejninger på et år og trængte til en gen-
nemgribende renovering. Disse kolonier er nu solgt, men da de stort set ikke blev benyttet af 
børn fra København, og samtidig gav et stort underskud, var det en nødvendighed. Der har 
desværre i en årrække ikke været de tilstrækkelige midler til istandsættelse af alle kolonier-
ne. Man kan derfor glæde sig over, at pengene fra salget nu i en periode kan give de reste-
rende 29 kolonier et løft.  
Kolonierne har ansat en ny servicemedarbejder. Han har ’hænderne skruet rigtig på’ og kø-
rer nu fra koloni til koloni og udfører store og små renoveringsopgaver. 
Kolonierne har indkøbt en kassevogn med Lærerforeningens og Koloniernes logo, hvor ser-
vicemedarbejderen kan medbringe det fornødne værktøj og synliggøre, at han er Køben-
havns Lærerforenings Koloniers medarbejder. 
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Udlejningen af kolonierne ligger som i 2014 omkring 900 udlejninger med ca. 40.000 gæ-
ster.  
Antallet af københavnske lejrskoler er desværre faldet fra 143 til 113. Det viser med al tyde-
lighed, at selvom skolereformen lægger op til tættere samvær mellem lærere og elever samt 
flere aktiviteter i det omgivende samfund, så er det ikke område, som skolerne og forvalt-
ningen prioriterer.  
Kolonierne står klar og er villige til at indkøbe det udstyr, der skal til, for at lave en inspire-
rende undervisning på en lejrskole, ligesom der arbejdes på, at der med tiden bliver oprettet 
Wi-Fi, hvor det er muligt. Kolonikontoret er ved at få produceret en ny, mere informativ og 
spændende hjemmeside som forventes klar ved udgangen af 2015. 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til de mange kolleger, der tog en kolonitørn denne 
sommer og gav børnene en lang række enestående og uforglemmelige oplevelser.  

6. Foreningen 

Samarbejdet med andre 

KFF – Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation 
Der er et tæt samarbejde mellem de 42 organisationer, der repræsenterer de godt 40.000 an-
satte i Københavns Kommune. Gennem de senere år har vi opnået en voksende indflydelse, 
der giver sig udslag i lydhørhed fra politikernes side og et godt samarbejde med forvaltnin-
gerne. 
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 fæl-
les på tværs af forvaltningerne. Det gælder kommunes budget, sygefraværsstrategi, udlicite-
ring og især tillidsdagsordenen, som har været et centralt emne de seneste år. De sidste fire 
års arbejde bliver beskrevet i en PhD afhandling, der udkommer i efteråret. 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. 
Kontaktudvalget er stedet, hvor alle medlemsorganisationer kan deltage i 4-5 årlige møder, 
og det er meget givtigt at drøfte både det fælles og de særlige problemer, som nogle kæmper 
med.  
KFF arrangerer stormøder, hvor alle kommunens over 700 tillidsfolk mødes med borgme-
strene, og det har været særdeles udbytterigt for begge parter. 
De sidste par år har vi også arrangeret succesfulde konferencer med oplæg fra både forvalt-
ning, politikere og gæster fra den øvrige fagbevægelse. KFF stod også bag velfærdsdemon-
strationen 1. juni foran KL. 
KFF ledes af et formandskab, hvor Jan Trojaborg i dette år er formand. 
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Samarbejdet med DLF’s kredse i Hovedstadsområdet 
KLF har et tæt samarbejde med DLF kredsene i Hovedstaden Øst. Der er samarbejde i fem 
fora: formands/næstformandsforum, arbejdsmiljøforum, kursusforum, pædagogisk udvik-
lingsforum og pensionistforum. Vi diskuterer for tiden, hvordan vi kan udvikle vort samar-
bejde i en tid med længere skoledage, hvor det kan være svært for repræsentanterne fra 
samtlige otte kredse at finde fælles mødetidspunkter. Møderne bruges primært på erfarings-
udveksling, desuden har vi med mellemrum kursustilbud for kredsenes tillidsrepræsentanter.   

HØ står også den fælles orientering af kommende lærere ude på læreruddannelsesstederne.  

 

Samarbejdet med Lærerstuderendes Landskreds (LL) og læreruddannelsesstederne 
Foreningen har i samarbejde med kredsene i Hovedstadsområdet kontakt til og dialog med 
læreruddannelsesstederne og LL klubberne. Det har i det forløbne år været svært at finde 
fælles mødetid med LL, og det arbejdes der fortiden med at løse.  Kontakten er en vigtig 
støtte i forhold til LL’s rekrutteringsarbejde og vigtig, fordi vi på den måde kan få fagfor-
eningen ind på læreruddannelsesstederne og endelig vigtig i forhold til planlægningen af 
orientering af 4. årgang/dimittender.  

For 4. årgang /dimittender er der en særlig orientering, hvor vi, i samarbejde med Lærernes 
A-kasse, orienterer om løn- og arbejdsforhold i folkeskolen, om mulighederne for ansættel-
se i andre skoleformer og om A-kasseforhold. Der er også på disse møder oplæg ved leder 
og nyuddannet lærer, der beskriver, hvordan skolen tager imod den nyuddannede og den 
særlige situation at være nyuddannet i en kompleks organisation som skolen.      

Samarbejdet med 6-byerne 
Formænd og næstformænd fra store kredse i landet mødes fire gange årligt og drøfter emner 
som de kommunale budgetter, arbejdet i forhold til mindre medlemsgrupper og fælles øn-
sker og forventninger til DLF. Det er vigtige møde, især med tanke på, at direktørerne på 
skoleområdet fra de seks kommuner har tilsvarende fælles møder, og at megen inspiration 
til skoleudvikling og ’effektiviseringer’ af skoledrift der starter her.  

Der er også en mangeårig tradition for, at kredsstyrelserne/bestyrelserne mødes i lige år, og 
at der i ulige år holdes personalekursus for de ansatte i de seks kredse. Begge kursusformer 
har fået fine evalueringer og er en kvalitet i forhold til det politiske samarbejde og i forhold 
udviklingen af kredsenes personalepolitik. Desværre er situationen nok den, at vi er nødt til 
at stoppe disse kurser, da der i flere af kredsene er et stort pres på økonomien, og derfor be-
hov for at foretage benhårde prioriteringer i forhold fagforeningens kerneopgave.  

Samarbejdet med BUF 
Der er gennem årene opstået en større forståelse fra forvaltningens side af betydningen af et 
godt samarbejde med foreningen. Det har givet sig udslag i, at formandskab og sekretariats-
chef har regelmæssige møder med direktionen. Det giver mulighed for at drøfte presserende 



22	  
	  

problemer og pege på forhold, der akut trænger til at blive ændret. Vi satser på, at der med 
den nye direktion vil blive større lydhørhed for de synspunkter, vi bærer frem på skolernes 
vegne og udvist mere handlekraft. 
Formandskabet har tillige jævnlige møder med områdecheferne, hvor vi kan gå tættere på 
skoler med konkrete problemer. Derudover har foreningen, nu ved Pædagogisk Udvalg, 
møder med forvaltningen om pædagogiske emner, hvilket har vist sig særdeles nyttigt. 
Endelig er vi gennem året blev bedt om at finde lærere, der kunne bidrage til at indgå i kort-
varige samarbejder om konkrete emner som fx samarbejdet i skolebestyrelsen og lign. Det  
har været en stor succes for begge parter. 
 

Tillidsrepræsentanter 
TR´s samarbejde og gensidige sparring i byens 5 områder samt specialskolerne er af meget 
stor betydning for foreningens fagpolitiske styrke og sammenhængskraft. Bestyrelsen er 
fordelt på de 5 områder og specialskolerne, således at der til møderne altid deltager mindst 
én typisk to fra bestyrelsen. Tilknytningen og samarbejdet er i meget høj grad med til at 
kvalificere bestyrelsens arbejde. Sparringen mellem foreningen og TR´erne er krumtappen i 
foreningens arbejde.  

Efter sammenlægningen med DLF i 2011 har hovedforeningen overtaget uddannelsen af 
tillidsrepræsentanterne, men KLF har fortsat den lokale uddannelse, hvor både tillidsrepræ-
sentanter og suppleanter deltager. Det er foreningens håb, at vi med den lokale TR-
uddannelse både kan give det faglige input, der er vigtigt for arbejdet som TR, og at delta-
gerne i lighed med tidligere danner netværksgrupper på tværs af områder og faggrupper for 
dermed at supplere mulighederne for sparring. Derudover er det centralt, at TR-suppleanten 
får en god grunduddannelse. Foreningen forventer, at TR-suppleanten er en aktiv medspiller 
i forhold til TR.  

Udskiftningen i TR-gruppen har i indeværende år været på 35 personer. I lighed med andre 
år er der fortsat en bred sammensætning på alder og køn repræsenteret i gruppen, hvilket 
foreningen anser som et væsentligt aktiv for foreningens arbejde.  

Fra foreningens side skal der lyde en meget stor tak til tillidsrepræsentanterne for godt sam-
arbejde.   

Klfnet – hjemmeside og de sociale medier 
Foreningens hjemmeside danner en central ramme om KLF’s digitale kommunikation med 
medlemmerne. Sammen med de øvrige netbaserede sociale platforme, nyhedsbrevet og sms-
tjenesten er klfnet et stærkt, tidssvarende og dynamisk værktøj, som styrker den over hund-
redårige formidlingstradition med nyheder og faglig information til og fra medlemmerne.  

I det seneste år har klfnet gennemgået en række væsentlige visuelle og tekniske forandringer 
i kølvandet på nedlæggelsen af foreningens fagblad, KK. Det er nu muligt at redigere nyhe-
derne dynamisk, så journalistiske fortællinger kan udfoldes i mere end bare tekst og billede. 
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Udnyttelsen af multimedier i nyhedsformidlingen vil fremover blive udbygget med video, 
soundslides, foto-essays, podcasts og interaktiv grafik. Det giver læseren mulighed for at 
fordybe sig yderligere i den enkelte fortælling, som dermed belyses på forskellig vis.  

De markante forandringer på hjemmesiden har også budt på store tekniske udfordringer og 
et noget trægt samarbejde med webudviklerne, som KLF samarbejder med gennem FTF. 
Foreningens hjemmeside er lavet i et system, Typo3, som er et internationalt anerkendt og 
udbredt system. Desværre har det vist sig at være svært for FTF at fastholde de samme sy-
stemudviklere, hvorfor KLF i det seneste år har samarbejdet med flere forskellige partnere. 
Det har gjort processen langsommelig og i nogle tilfælde også dyrere. De største kvaler i 
den sammenhæng ser nu ud til at være overstået, så webredaktøren fremover kan fokusere 
på indhold frem for på tekniske udfordringer. 

Siden 2009 har KLF anvendt Facebook som social platform til formidling og interaktion 
med medlemmerne. KLF’s Facebook-side har rundet 2.600 følgere. Udnyttelsen af de socia-
le medier har været vigtig for delingen af nyheder og faglige informationer – i særlig grad 
har bestyrelsesmedlemmernes ’Synspunkt’ haft gavn af Facebook som formidlingsrampe. 
De politiske udmeldinger har gode kår i en tid, hvor mange lærere er aktive på de sociale 
medier. Successen på Facebook smitter af på klfnet, hvor mange dirigeres hen for at læse 
artiklerne eller de politiske synspunkter. Ved forskellige lejligheder er artikler og opdaterin-
ger nået ud til langt over 50.000 brugere på Facebook. KLF er derfor bevidst om styrken og 
vigtigheden af den konsekvente brug af de sociale medier i kommunikationen. 

Som noget relativt nyt er KLF også på Instagram og Twitter. Sidstnævnte er et tiltag, der 
skal styrke KLF’s muligheder for at påvirke den politiske debat i offentligheden. Her er an-
tallet af følgere væsentligt lavere med kun 120 følgere. Det skal dog nævnes, at tallet er sti-
gende, og at de fleste følgere netop er politikere, mediefolk, organisationer og aktive debat-
tører på den skolepolitiske arena. KLF vil fremover styrke indsatsen på Twitter.  

Anderledes er det med Instagram, som kræver en særlig indsats. Det sociale medie er godt 
til deling af fotos og inviterer til interaktivitet med medlemmerne, men redaktionen på 
klfnet har ikke formået at sikre Instagram en brugbar plads i nyhedsdækningen. I løbet af 
efteråret vil webredaktøren beslutte, om KLF skal anvende Instagram eller lukke kontoen.    

Klfnet leverer artikler og reportager, som både indeholder den traditionelle fagpolitiske vin-
kel og de pædagogiske historier. Redaktionen tilstræber at skabe et nyhedsflow, der matcher 
artikelfrekvensen fra KK, som det var tilrettelagt i 2013–14.  

I december 2014 udkom KLF’s første bog-single skrevet af tidligere redaktør, Peter Garde. 
Singlen ’Har du lige tid?’ blev en fin succes med positiv omtale på bl.a. Folkeskolen.dk og 
med mange positive tilkendegivelser på hjemmesiden og Facebook. Singlen tager fat på di-
lemmaet med manglende tid til opgaverne i folkeskolen i det første år af reformen. Den er et 
nutidsblik i lærerlivet under en reform, som er presset igennem, og som presser systemet, 
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lærerne og eleverne. Hvis du ikke allerede har læst singlen, kan du læse den gratis på 
klfnet.dk. I det kommende år er det planen, at klfnet udgiver flere singler. 

Foreningens hjemmeside har et tilfredsstillende besøgstal – i de aktive skolemåneder over 
10.000 besøg i gennemsnit om måneden. 

Klfnet har efter lange tekniske udfordringer endelig fået nyhedsbrevet til at fungere og kan 
således sende nyhedsmails ud til samlet 954 modtagere. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet 
via foreningen hjemmeside.  

Sms-tjenesten består af tre lister: Den almindelige sms-liste for medlemmer, TR-listen og 
Pensionisterne. Når KLF sender sms’er ud til samtlige lister, modtager 2.112 personer 
sms’en. Sms-tjenesten er et vigtigt værktøj, som hurtigt kan advisere en meget stor modta-
gergruppe om aktiviteter, tilbud eller vigtige nyheder. Man kan tilmelde sig sms-tjenesten 
via foreningens hjemmeside eller ved at sende teksten ’KLF’ til 1231. 

Medlemskurser 
Foreningen har en beslutning om, at der årligt skal afholdes 3 medlemskurser for almindelige 
medlemmer. Desuden afholdes et årligt kursus for nyuddannede medlemmer. Hertil kommer 
de kurser for pensionister, som er omtalt oven for. 
 
I marts 2015 var der er kursus med indholdet ´Skoler og lærere i skudlinjen´. 
I oktober og november kommer kalenderårets sidste to internatkurser, som snart vil blive an-
nonceret. 
 

Aktiviteter 

1. maj 
For tredje år i træk var Københavns Lærerforening repræsenteret i Undervisernes Telt i Fæl-
ledparken. Teltet er et samarbejde mellem Danmarks Lærerforenings kredse i hovedstads-
området, Frie Skolers Lærerforening og Uddannel-
sesforbundet. På trods af at kampdagen i år faldt 
sammen med St. Bededag, så var det godt besøgt, og 
øllet var koldt. Det var en god dag med fagpolitiske 
taler, dejlig musik og socialt samvær. Teltet 1. maj 
må vel nu betegnes som en tradition, så vi i KLF 
glæder os til at se jer alle sammen i Fælledparken 1. 
maj 2016. 

Folkemødet på Bornholm 
KLF´s  deltagelse i Folkemøde på Bornholm blev en 
stor succes. Bestyrelsen deltog med en gruppe til-
lidsfolk og med Københavns Lærerkor. Koret var 
meget synligt på folkemødet og var en fantastisk 
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repræsentant for KLF og dermed også for Danmarks Lærerforening. KLF's quiz om folke-
skolen satte gode snakke i gang, og mange fandt frem til os under de farverige balloner. Un-
der Folkemødet var der daglige reportager på Facebook og hjemmesiden med billeder og 
synspunkter. 

Grillarrangementet 
Sammenhængskraften i foreningen er uvurderlig. Vi så i særlig grad styrken i fællesskabet 
under lockouten i 2013. Siden er grillarrangementet i haven på Frydendalsvej blevet en tra-
dition, som afholdes en sen eftermiddag i ugen før skolernes sommerferie. Her kan man 
mødes med kolleger fra hele byen til fadøl og grillpølser i lange baner. I år blev grillfesten 
afholdt 22. juni med en dejlig optræden af foreningens kor. 

Social dumping og RyanAir 
I foråret 2015 krævede Flyvebranchens Personale Union (PFU), at RyanAir indgik danske 
overenskomster for det personale, som arbejder i Danmark. Det ville RyanAir ikke, og LO 
gik i Arbejdsretten for at få godkendt retten til sympatikonflikter mod RyanAir. Sagen trak 
ud men blev afgjort i sommerferien, hvor LO vandt. Dette var en kæmpe sejr for fagbevæ-
gelsen. KLF støttede PFU. Vi var repræsenteret hver gang, de var i arbejdsretten, med til 
demonstrationer mod social dumping, ude at dele flyere ud ved lufthavnen sammen med 3F 
Kastrup og PFU, og vi havde taler fra PFU 1. maj. 

Det var en vigtig sejr, men kampen mod social dumping slutter ikke her.  KLF vil sammen 
med DLF og den øvrige fagbevægelse bekæmpe social dumping. Den kamp vinder vi kun 
ved at stå sammen i fagbevægelsen.  

 

 

 

Illustrationerne i ’Formandens beretning’ er tegnet af Frits Ahlefeldt.  


