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Først og fremmest vil vi ønske alle en god sommerferie. 

 

Skoleårets sidste medlemsbrev fra formand og næstformand vil naturligt nok handle mest om vores 

nye lokalaftale. Men vi vil også kort berøre grundlaget for den socialdemokratiske 

mindretalsregering og komme lidt ind på aktiviteter i starten af det nye skoleår. 

 

NY LOKALAFTALE 

Et meget langt forhandlingsforløb om vores arbejdstid er afsluttet med en aftale, hvor tid til 

forberedelse af undervisningen er prioriteret med en faktor på 0,5, hvor muligheden for fleksibilitet 

fra den tidligere aftale er bibeholdt, og hvor den lokale dialog om balancen i arbejdet er styrket. 

 

Et konkret eksempel: 

Hvis man som lærer har 25 lektioner om ugen, så svarer det til, at der skal afsættes 9,2 timer til 

forberedelse. Det gør det nemmere at regne ud, om man så reelt har tid til forberedelse, eller om 

der kommer for mange andre opgaver. 

 

Bestyrelsen var i starten af skoleåret rundt på skolerne og tale med jer. Det var tydeligt fra vores 

besøg, at tiden til forberedelse af undervisningen forsvinder på grund af et mylder af opgaver. Vi 

kunne eksempelvis høre at arbejdet og samarbejdet omkring elever med særlige problemer og 

diagnoser og nye opgaver efter udleveret opgaveoversigt fyldte meget. På baggrund af 

skolebesøgene og vores generalforsamlingsbeslutning om arbejdstid gik vi til forhandlinger med 

skolelederforening og forvaltning. 

 

Det har ikke været lette forhandlinger. Men forhandlingerne har været båret af et fælles ønske om 

at styrke undervisningens kvalitet og dermed også, i større grad end i dag, at gøre det københavnske 

skolevæsen til en attraktiv arbejdsplads, hvor man kan lykkes med sit arbejde. 

 

Nu bliver der så et stort og fælles arbejde med af få den nye aftale til at fungere. Dér har vi som 

centrale aftaleparter et kæmpe ansvar. Men der ligger også en stor opgave og et stort ansvar hos 

tillidsrepræsentanter, ledelse og hos den enkelte lærer i at implementere aftalen. 

 

Der er med aftalen ikke kommet flere ressourcer. Når forberedelse af undervisningen opprioriteres, 

og der samtidig bliver færre lærere på skolerne, er der behov for, at I lokalt forholder jer til 

opgavebortfald, og til at opgaver må løses på et lavere niveau. 

 

Vi ser aftalen som et skridt i den rigtige retning. Vi har bestemt ikke fået en aftale, som løser alle 

folkeskolens problemer – men vi har fået en aftale, der bliver en gevinst for elever, folkeskolen og 

ikke mindst lærerne i København. 

 

LYT TIL PODCAST OM LOKALAFTALEN: KLFnet.dk/lokalaftale 



Med venlig hilsen  

Lars Sørensen, formand 

Inge Thomsen, næstformand 

 

NY REGERING 

Vi har fået ny socialdemokratisk mindretalsregering og en ny undervisningsminister. Vi har brug for en 

ny retning på udvikling af folkeskolen. Vi skal væk fra topstyring og have fokus på udvikling, hvor vi som 

lærere bliver inddraget, og hvor der tilføres ressourcer, når opgavemængden øges. Endelig har vi en 

forventning om, at valgløfterne om nye penge til folkeskolen indfries, og at økonomiforhandlingerne 

mellem regeringen og kommunerne og de kommende finanslovforhandlinger betyder flere penge til 

kommune og folkeskole. 

 

KLF's MEDLEMSAKTIVITETER i sensommeren og efteråret: 

 

22. august kl. 15 til 18 er der grillfest i haven på Frydendalsvej 24. Tilmelding via din TR. 

 

15. august kl. 16.30 til 17.30 er der cAnal Tour – opvarmning til Pride. Tilmelding til dora@dlf.org 

 

17. august kl. 11 til 15.30 deltager KLF sammen med Frederiksberg Lærerforening i Copenhagen Pride 

optog. 

 

1. november kl. 15.30 til 24.00 holder vi generalforsamling og medlemsfest i Korsgadehallen. Tilmelding 

via din TR og betaling 50 kr., hvis du deltager i medlemsfest med middag. 

 

Se beskrivelse af arrangementerne på KLFnet.dk under 'Kommende begivenheder'. 

 

 


