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Referat af bestyrelsesmødet 20. maj 2021 

 

af Lars Sørensen 

 

 

Opslag af konsulentstilling 

Det blev besluttet, at den ledige stilling efter Anne Lindegård opslås som en 

konsulentstilling. Anne Lindegård stopper på grund af pensionering.  

Ansættelsesudvalget består af formanden, sekretariatschefen og en 

medarbejderrepræsentant. 

 
Kommunalvalget 21 – Indstilling om KLF´s valgtemaer 

Der er valg til Borgerrepræsentationen 16. november. I bestyrelsen er vi påbegyndt 

overvejelser om, hvordan skolepolitiske spørgsmål kan komme på dagsordenen op til 

valget. 

Der foreslås en valgfilm sammen med Skole og forældre. Desuden planlægges med et 
valgmøde i forlængelse af TR/AMR-mødet 11. november 

Der planlægges med en ”valgbod” for partierne i forbindelse med grillarrangement 19. 

august kl. 15-18. 

 

Bestyrelsen besluttede, at foreningen arbejder videre med følgende valgtemaer: 

Normeringer og ikke-uddannede lærere. Udover de to hovedindsatsområder vil vi sætte 

fokus på rammerne for arbejdet/muligheden for at lykkes med lærerarbejdet og på 

arbejdsmiljøet. 

 

 

A20 – Det videre arbejde 

På dette bestyrelsesmøde var der forberedelse af et møde med forvaltningen 31. maj om 

hvordan vi kommer videre med samarbejdssporet. 

Det blev besluttet, at formaden og Katrine Fylking udarbejder liste med spørgsmål. Der 
fokuseres på følgende: 

- Evaluering af skoleplanen og samarbejdsmødet 

- Lærernes indflydelse og hvordan virker det? 

- Opgaveoversigter og estimeret tid 

- Samarbejdet kommune-kreds samt samarbejdet TR-SL 
- Tiden til tillidsvalgte 

 

 

Organisationsgraden 1. behandling 

DLF har foretaget en større undersøgelse af, hvordan det ser ud med organiseringen af 

medlemmerne på de enkelte skoler. Der er i Københavns kommune enkelte skoler, hvor 

det kniber med at få alle lærere og børnehaveklasseledere til at indmelde sig i foreningen. 

Der var en lang række ideer og synspunkter på, hvordan vi kan arbejde videre i KLF med 

rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 
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Det blev besluttet at genoptage punktet på et kommende bestyrelsesmøde, hvor der vil 

komme en mere konkret indstilling.  

 

Hjemmesidens funktionalitet 

Den nye hjemmeside har nu fungeret i en del måneder og siden var derfor genstand for en 

foreløbig evaluering.  

Det blev besluttet at genoptage punktet efter sommerferien.  

 

 


