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Referat af bestyrelsesmødet 12. april 2021 

 

af Lars Sørensen 

 

 

Efter en lang periode med digitale bestyrelsesmøder var dette møde det første fysiske be-

styrelsesmøde i mere end 4 måneder.  

 

Evaluering af TR-mødet 25. marts 

Bestyrelsen havde en længere evaluering af det seneste TR møde 25. marts. I den kom-

mende forhandling med forvaltningen i BUF vil der blive taget udgangspunkt i en udbyg-

get beskrivelse af TR-opgaven, som kan danne baggrund for en central fastsættelse af den 

estimerede tid. Målet har hele tiden været og er fortsat en bestemmelse med en grundtilde-

ling og faktor pr. lærer og matrikel. Der blev udtrykt bekymring for om suppleanterne ville 

få tildelt den tilstrækkelige tid.  

Sammenblandingen af en tidspulje til tillidsrepræsenter/suppleanter og arbejdsmiljørepræ-

sentanter ikke er hensigtsmæssigt – begge hverv er vigtige og tidstildelingen til TR skal 

ikke reduceres for at skaffe tid nok til AMR. 

 

BUF TR-mødet 15. april 

Mødet afholdes virtuelt på grund af fortsatte restriktioner. Det undersøges, om der er et par 

TR, der vil fortælle om et eksemplarisk forløb i forhold til skoleplanen. 

Anden del af rådighedsbeløbet til KLF-afdelingerne forhøjes med 200 kr., så det kan dæk-

ke en sandwich m.m. ved dette møde. 

 

Stillingtagen til en ny forhåndsaftale for konsulenter på tale-/høreområdet  

For tale-hørelærere i BUF er der sket en forhandling af ny forhåndsaftale. 

Planen er at talehøre-/lærere følger overenskomstens bestemmelser for konsulenter og har 

en grundløn 45 + 12.000 kr. i grundbeløb som udgangspunkt. 

Dette gælder dog ikke for to tjenestemandsansatte talehøre-/lærere, der på grund af den 

forøgede kommunale pensionsbyrde ved en omklassificering til trin 45 forbliver i en læ-

rerstilling. Ved ændringen er der ingen der går ned i løn og en hel del ansatte vil få en løn-

fremgang. 

 

 OK21 stemmedeltagelsen 

Stemmedeltagelsen ved OK21-afstemningen er i København lavere end på landsplan. 

I forbindelse med TR-mødet torsdag 15. april opfordres TR til at gøre en indsats for at 

højne stemmeprocenten. Desuden udsendes en sms til medlemmerne og der kommer en 

række opslag på Facebook. 

 


