Referat af bestyrelsesmødet 3. juni 2021
af Lars Sørensen
A20 – Det videre arbejde.
Formanden gav et referat af et møde 31. maj med Skolelederforening og forvaltningen i
BUF om den videre proces med at implementere A20-arbejdstidsaftalen.
Der planlægges med områdevise møder i september med deltagelse af skoleledere og tillidsrepræsentanter, hvor der skal udveksles erfaringer.
Organisationsgraden
På baggrund af en medlemsundersøgelse fra DLF kan man konstatere, at der er nogle skoler, hvor der en del ansatte lærere og børnehaveklasseledere, der ikke er medlem af DLF
og dermed heller ikke er medlem af KLF.
På mødet fremkom en række gode ideer til, hvordan man kan arbejde videre med denne
problemstilling.
Punktet genoptages på bestyrelsesmødet 21. juni, hvor formandskabet vil komme med en
opsamling på de mange tanker og overvejelser til handlinger.
Indstilling om ansættelse uden opslag
Da regnskabsmedarbejderen, som blev ansat i januar, har opsagt sin stilling, godkendte
bestyrelsen undtagelsesvis, at der sker ansættelse af ny medarbejder uden opslag. Fravigelsen af princippet om opslag skyldes, at der i den tidligere ansøgningsrunde, var en medarbejder, som opfyldte de kvalifikationer, som foreningen havde brug for.
Indholdet i bestyrelsesseminaret 12. – 13. august
En gang om året plejer bestyrelsen at afholde et bestyrelsesinternat, hvor der er bedre tid
til at gå i dybden med en række emner.
Bestyrelsen drøftede indholdet i dagene og følgende emner blev nævnt:
• Forslag til strategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer
• Generalforsamling 2021 – hvilke ændringer skal der ske
• Samarbejdet i bestyrelsen
• Sikring af generationsskifte i foreningen
Formandskabet udarbejder forslag til endeligt program til næste bestyrelsesmøde.

Indstilling fra Fagligt Udvalg dag for nyuddannede
Fagligt Udvalgs indstilling om, at der bliver afholdt en ekstraordinær kursuseftermiddag i
september for nyuddannede lærere blev tiltrådt.
Motivation: Corona-situationen har gjort, at det ikke har været muligt, at afholde de traditionelle internatkurser for nye lærere i 2021. Der er derfor behov for at KLF inviterer til
kursuseftermiddag.
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Indholdet i kursuseftermiddagen vil være:
1) Mød formanden
2) Hjælp fra sekretariat - hvilke sager får man hjælp til, besøg af konsulenter
- Uddybet gennemgang af Løn og ansættelse
3) DU er ikke alene:
Som ny lærer er man usikker på mange ting, og mangler støtte til alt fra effektiv udnyttelse af kopimaskinen og kaffeordning til overvejelser om forældrekommunikation, og
hvem man kan spørge.
Hvem bestemmer, hvad er min pligt og ret?
4) Internatkursus for nyuddannede i 2022
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