BESTYRELSESMØDERNE
17. og 21. marts 2022
Af Katrine Fylking

Politisk orientering ved formanden
Jeg orienterede om, at jeg som ny formand havde indledt en række præsentationsmøder i
forhold til foreningens samarbejdspartnere. Der havde således været aftalt og holdt møder
med administrerende direktør Tobias Stax og efterfølgende med skolelederforeningens
formand Jeanne Jacobsen. Det var to rigtig gode møde. Der kommer mere information ud
om tanker og struktur for samarbejdet mellem KLF og SKK.
Forhandlingerne om ny forhåndsaftale
Både på mødet 17. marts og 21. marts fyldte forhandlingerne om forhåndsaftalen om løn i
BUF meget på dagsordenen.
På mødet 17. marts blev der givet en grundig statusredegørelse, som resulterede i, at bestyrelsen på mødet 21. marts kunne godkende den nye forhåndsaftale.
Da den endelige godkendelse af forhåndsaftalen i forvaltningens direktion først sker tirsdag 29. marts, kan der på nuværende tidspunkt ikke offentliggøres detaljer i den nye aftale.
På bestyrelsesmødet 28. marts skal bestyrelsen drøfte, hvorledes der – under forudsætning
af godkendelse i direktionen - skal informeres om aftalen
BUFs budget 2023
Endnu en gang var BUF´s budget for 2023 oppe at vende på bestyrelsesmødet. Det blev
besluttet at arbejde videre med et åbent brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget
Især forslaget om en større andel af pædagoger i den understøttende undervisning fyldte
meget. Vi arbejder hårdt for, at den understøttende undervisning erstattes af flere lærere til
coteaching.
Indstilling om ansættelse af presse- og kommunikationsmedarbejder
Det blev besluttet at ansætte journalist Christina Adler Jensen i den ledige stilling som
kommunikations- og presseansvarlig.
Repræsentationer
Foreningen er repræsenteret i en lang række forskellig samarbejdsfora og organisationer.
Det blev besluttet, at der til bestyrelsesmødet 28. marts udarbejdes en beskrivelse af repræsentationens formål, karakter af indflydelse, antal årlige møder m.v.
Nyt fra Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening
Da jeg er medlem af Hovedstyrelsen i DLF har jeg mulighed for at give en grundig orientering om de problemstillinger, som kommer op i Hovedstyrelsen, således at jeg kan få
værdifuld sparring til, hvad jeg skal bringe ind i arbejdet centralt. Derfor vil punktet om
Hovedstyrelsen været et jævnligt tilbagevendende punkt på bestyrelsesmøderne. I denne
omgang var det et referat af mødet 1. – 2. marts 2022.
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Støtte til Ukraine
Foreningen har fået en henvendelse fra borgmesteren i Assens, om hvorvidt foreningen i
givet kunne stille Thorøgård vedlagsfrit til rådighed for ukrainske flygtninge.
Jeg blev af bestyrelsen bemyndiget til i givet fald at kunne støtte en vederlagsfri indkvartering på Thorøgård, samt at der ydes et tilskud på op til 56.000 kr. til indkvarteringen (100
kr. pr. medlem). Indkvarteringen bringes til ophør, når Thorøgård skal anvendes til udlejning.
På mødet 21. marts blev det yderligere besluttet en give støtte på 30.000 kr. til Dansk
flygtningehjælp, aktualiseret af situationen i Ukraine. Vi donerer til DRC, som er støtte i
en bred forstand til flygtninge i verden.
Stemmefremmende aktiviteter ved valget til næstformand og bestyrelse
For at fremme en høj valgdeltagelse har bestyrelsen besluttet følgende:
Der er 1000 kr. til hver KLF-afdeling, der kommer over en stemmeprocent på 80% af de
stemmeberettigede i afdelingen. Dog skal KLF-afdelinger med under 10 medlemmer have
en valgdeltagelse på over 90%.
Blandt alle KLF-afdelinger med over 25 medlemmer og med en stemmeprocent på mere
end 80% af de stemmeberettigede i afdelingen trækkes der lod om et gæstebesøg af en
pølsevogn til et arrangement på skolen.
Stemmeprocenterne opgøres samlet for de to afstemninger.

2

