Referat af bestyrelsesmødet 6. maj 2021
af Lars Sørensen

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer i Låneforeningen for Lærere i København
KLF har indtil nu kunnet besætte 2 af de 7 pladser som bestyrelsesmedlemmer i LfL. Det
har hidtil været Lars Sørensen og Ivan Jespersen
Efter ændringen af vedtægterne i Låneforeningen for Lærere (LfL) skal KLF fremover
udpege 4 af 7 bestyrelsesmedlemmer i LfL. Ændringen skyldes, at KLF fremover er garant
for lånene i LfL.
Der er generalforsamling i LfL 4. juni. De medlemsvalgte har hidtil være Kjell Nilsson,
Flemming Barfred (næstformand), Niki Bagge (kasserer), Henrik Grønholm (sekretær) og
Mads Ostermann (formand).
Bestyrelsen tiltrådte en indstilling om, at KLF´s repræsentanter er Lars Sørensen, Ivan Jespersen, Flemming Barfred og Kjell Nilsson. De to sidste overgår så fra at være medlemsvalgte til at være udpegede af KLF´s bestyrelse.

Kommunalvalget 21
Bestyrelsen besluttede at nedsætte en kommunalvalgsarbejdsgruppe for at få sat de udfordringer som den københavnske folkeskole har på dagsordenen op til valget.
Det blev besluttet, at gruppen skulle bestå af 4 personer hvoraf formanden var den ene.
Efter afstemning blev Thomas Poulsen, Katrine Fylking og Pernille Bendix valgt.
Møde med Skole og Forældre 17. maj
Med regelmæssige mellemrum afholder bestyrelsen møder med den københavnske bestyrelse for Skole og Forældre om dagsordenspunkter af fælles interesse. Til næste fællesmøde vil bestyrelsen foreslå følgende punkter på dagsordenen:
• Kommunalvalget efter oplæg fra næstformanden Inge Thomsen
• Ikke-læreruddannede efter oplæg fra Lars Sørensen
• Skolestruktur efter oplæg fra Janne Riise Hansen
A20 – Det videre arbejde
A20 – Det videre arbejde er et fast punkt på bestyrelsens dagsorden.
Det er opfattelsen, at man mange steder er kommet rigtigt godt fra start. Men at der også er
flere steder, hvor arbejdet med proces og indhold har været svært.
Sekretariatet har været i dialog med 14 skolers tillidsrepræsentanter – ligesom de enkelte
bestyrelsesmedlemmer også har været i dialog med tillidsrepræsentanterne.
Nogle steder mangler der den dialog mellem skoleleder og tillidsrepræsentant, som er en
af forudsætningerne for A20 arbejdstidsaftalen.
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Der søges fremskaffet opgavebeskrivelser og tidsestimater for TR, TR-sup og AMR fra
nogle forskellige skoler. Der søges ligeledes fremskaffet beskrivelser og tidsestimater på
klasselæreropgaven.
Bilag med skoleplaner, opgavebeskrivelser og estimeret tid lægges i DLF InSite, i takt
med at de kommer foreningen i hænde.
31. maj holdes møde med forvaltning og Skolelederforening om §3, samarbejde på tværs
af kommune- og kredsniveau i A20. Foreningens synspunkter forberedes på bestyrelsesmødet 20. maj.
FAU udarbejder en plan for spørgsmål til næste bestyrelsesmøde – spørgsmålene skal give
yderligere viden om samarbejdet på skoleniveau.
BUU´s beslutning om finansiering af udvidet praksissamarbejde
Da politikerne på mødet 28. april har besluttet, at praksissamarbejdet med læreruddannelsesstederne skal finansieres af skolernes økonomi, blev det vedtaget, at KLF udtræder af
arbejdsgruppe og følgegruppe.
Da arbejdsopgaven fortsat vil blive pålagt lærerne, vil foreningen kræve indgåelse af en
aftale om funktionstillæg. Spørgsmålet om krav om indgåelse af aftale om funktionstillæg
blev tiltrådt med 7 stemmer for. Thomas Roy støttede ikke kravet om indgåelse af aftale
om funktionstillæg. Et bestyrelsesmedlem var fraværende.
Involvering
Vinnie Hertz orienterede om indholdet i det ekstraordinære TR-kursus 17. – 18. juni, som
blev tiltrådt. Der indkøbes ”Byggesten til fremtidens fagforening” til bestyrelsen og deltagerne i kurset.
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