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BESTYRELSESMØDET 

21. april 2022 

Af Katrine Fylking 

 

 

Det var det første møde i den nyvalgte bestyrelse, hvor jeg kunne byde velkommen til de 

to helt nye bestyrelsesmedlemmer: Sussie Johansen og Anders Kildahl Juul og til de øvri-

ge genvalgte Pernille Bendix, Jessica Uebelin, Kjell Nilsson, Thomas Roy Larsen, og Pe-

ter Steen Jensen 

 

Siden sidst – politisk orientering ved formanden 

Under dette punkt kunne jeg orientere om følgende møder: 

• Møde med Jakob Næsager om A20, inklusion, fremtidigt samarbejde 

• Møde med BUF og SKK om meritlæreruddannelsen 

• Møde i HST 19. – 20. april 

 

1. maj 

Igen i år er foreningen med i Undervisernes telt i Fælledparken 1. maj. KLF står for koor-

dineringen med de øvrige DLF kredse i Hovedstadsområdet, Uddannelsesforbundet og 

Frie Skolers Lærerforening. 

En lang række praktiske opgaver blev fordelt mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

 

Forhåndsaftale – status på CSV, UiU og UU  

Bestyrelsen blev orienteret om, at der havde været afholdt møder med tillidsrepræsentan-

terne for de tre områder. 

Der har indtil nu kun været afholdt et teknikermøde, hvor områderne er blevet gennemgå-

et. Målet er at få nogle forhåndsaftaler, som lægger sig op ad den aftale, der er indgået på 

folkeskoleområdet.  

 

Det ordinære BUF-TR-møde 28. april 2022 

Bestyrelsen gennemgik et forslag til den endelige dagsorden til mødet. På et møde mandag 

25. april foretager bestyrelsesmedlemmerne den endelige forberedelse og fordeling af op-

læg på de dele af dagen, som den øvrige bestyrelse står for. 

 

Evaluering af bestyrelsesvalget 

Bestyrelsen have en første drøftelse af bestyrelsesvalget 

I den sammenhæng blev der bl.a. peget på: 

• At forløbet fra opstillingsgeneralforsamlingen til afstemningen havde været for 

langt 

• At valgdeltagelsen havde været skuffende lav 

• At der måske skulle ses på vedtægtsændringer både i DLF (længere valgperioder) 

og i KLF (fx at valget af næstformand og øvrige bestyrelse kunne afvikles samti-

digt). 

Der skal nedsættes en gruppe, der arbejder videre med de rejste spørgsmål og problemstil-

linger. 


