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Referat af bestyrelsesmødet 18. januar med forlængelse 21. januar 2020 

 

af Lars Sørensen 

 

 

 

A20  

Bestyrelsen arbejdede videre med funktionsbeskrivelserne, som kan anvendes af tillidsre-

præsentanterne forud for de drøftelser, der skal ske på skoleniveau mellem ledelse og til-

lidsrepræsentanter. 

 

I DLF InSite oprettes en mappe til TR om A20. Den vil i første omgang indeholde lokalaf-

talen, funktionsbeskrivelser og budgetudmelding almen og special. 

 

Den foreløbige tidsplan for A20 samarbejde på skoleniveau  

Primo marts: Ledelse og TR drøfter målsætninger og prioriteringer. Ledelsen har forud 

for dette møde udleveret skriftligt grundlag for prioriteringerne.  

Medio marts: Ledelsen udarbejder, på baggrund af drøftelse med TR, forslag til skole-

plan. Indeholdende prioriteringer, grundlaget for prioriteringerne, overordnet beskrivelse 

af de prioriterede indsatser og opgaves indhold.  

Primo april: Samarbejdsmøde med lærergruppen med præsentation af målsætninger og 

skoleplan, med henblik på at kvalificere målsætning og skoleplan før ledelsen træffer den 

endelige beslutning.  

 

KLF-initiativer 

Ultimo januar til medio februar: Tretimers møder med TR + suppleant med sparring + 

information til foreningen i forhold til § 4, samarbejdet på skoleniveau.  

4. og 18 marts TR områdemøder. Udveksling af erfaringer med det lokale samarbejde i 

forhold til målsætninger og prioriteringer og udveksling af lokale overvejelser i forhold til 

skoleplan og samarbejdsmøde. 

15. april heldags TR møde Axelborg: Udveksling af i indsamling af erfaringer med § 4, 

samarbejdet på skoleniveau + drøftelse af rammerne for og tiden til TR-arbejdet. Såfremt 

mødet ikke kan gennemføres fysisk, planlægges virtuelt møde/møder 

 

OK21 

Overenskomstforhandlingerne er gået i gang. Bestyrelsen drøftede de kommunal og stats-

lige krav og modkrav fra Lærernes Centralorganisation 

Det blev vedtaget at afholde et virtuelt medlemsmøde om OK21 på det kommunale områ-

de efter vinterferien.  
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KLF mener – om sexisme/krænkelser 

Oplæg fra Fagligt Udvalg blev drøftet og tiltrådt.  

 

   

HST-suppleringsvalg 

Der er udskrevet suppleringsvalg til Hovedstyrelsen i DLF. Bestyrelsesmedlem Janne 

Riise Hansen meddelte, at hun ville opstille til suppleringsvalget. 

 

 

Nye skoler i VVK på Godsbaneterrænnet og i Bådhavnsgade 

Bestyrelsesmedlemmerne, der er tilknyttet Valby – Vesterbro - Kgs. Enghave K (Janne 

Riise Hansen og Thomas Roy Larsen), kontakter de berørte skoler for at høre om deres og 

medarbejdernes synspunkter i forhold til de nye skoler og skolestrukturen. 


