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Kursus for alle TR’ere og TR-suppleanter i BUF i januar-februar 2021 om 

opgaver i forbindelse med A20 og den kommende lokalaftale 

 

VIGTIGT! 

Tillidsrepræsentanten og suppleanten skal senest 22. december kl. 12.00 have 

tilmeldt sig til kurset på svar011@dlf.org . 

Det skal af tilmeldingen fremgå, hvem der deltager og om der er særlig 

kosthensyn, der skal tages i forbindelse med indkøb af sandwich. 

Tilmeldingen kan som udgangspunkt kun ske på de datoer, der fremgår af 

vedlagte oversigt. 

Hvis I helt undtagelsesvis er forhindret på den pågældende dato, skal afbud 

også meddeles til svar011@dlf.org senest tirsdag 22. december.  

 

Kære tillidsrepræsentanter og suppleanter på alle folkeskoler i København 

 

Københavns Lærerforening har besluttet at gennemføre et kursus om opgaver og 

overvejelser i forbindelse med jeres hverv som tillidsrepræsentant i relation til 

A20 og en kommende lokalaftale. 

 

Kurserne er placeret på mandage til torsdage i januar og februar måned i 

tidsrummet 12.00 – 16.00 og foregår på Frydendalsvej nr. 24 på 2. sal. Der vil 

være sandwich fra kl. 11.30. 

 

Formålet med kurset er at klæde jer på til rettidigt at indgå i de drøftelser, 

planlægninger og konkrete opgaver, som A20-aftalen og lokalaftalen forventer af 

jer som tillidsrepræsentanter. 

 

Det er målet, at vi på de 4 kursustimer får identificeret jeres kommende opgaver i 

foråret, og sammen får startet flere af de forarbejder til møder og aftaler, der står 

for døren. Det er vores ambition, at I går hjem fra dagen i KLF med en start på 

disse opgaver og et overblik, der hjælper jer fortrøstningsfuldt videre med arbejdet 

under den nye aftale.  

 

I er fordelt på mindre hold af 10 - 14 deltagere af hensyn til at kunne overholde 

coronarestriktionerne og sikkerhedshensyn i forhold til coronasmitte. Jeres 

placering på en given dato fremgår af det medfølgende bilag. 
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Det er meget vigtigt, at alle skoler er repræsenteret ved 2 deltagere pr. skole.  

Bestyrelsen vægter højt, at der deltager 2 fra hver skole af hensyn til varetagelsen 

af de forestående opgaver lokalt på skolen i tilknytning til A20. 

 

På kursusdagen bedes I medbringe: 

• Egen PC eller Ipad 

• Møde og aktivitetskalender for skolen 

• Lokale procedurer for planlægningen af det kommende skoleår 

• Andre oplysninger af betydning for planlægningen 

 

Venlig hilsen  

og på gensyn i det nye år 

 

Lars Sørensen 

Formand KLF 

 


