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 BESTYRELSESMØDET 

28. februar 2022 

 

Af Katrine Fylking 

 

 

Dette var mit første møde som nyvalgt formand for KLF. 

 

Jeg var også i den helt særlige situation, at jeg skulle byde velkommen til et nyt bestyrel-

sesmedlem Jessica Uebelin, som var indtrådt som suppleant i bestyrelsen på den bestyrel-

sesplads, som jeg tidligere havde. Jeg har indført et par nye faste punkter på dagsordenen, 

Siden sidst – orientering ved formanden og Sager til efterretning.  

 

KFF 

Lars Sørensen havde tidligere været en del af formandskabet i Københavns og Frederiks-

bergs Fællesrepræsentation (KFF). På dagen efter mit valg til formand for KLF blev jeg 

også valgt til næstformand og dermed en del af formandskabet i KFF. Jeg overtog dermed 

den ledige plads efter Lars Sørensen. Det er jeg glad for, da det har en værdi for forenin-

gen, at vi er centralt repræsenteret her, hvor der behandles forskellige punkter, som om-

handler alle medarbejdere i kommunen, herunder vores medlemmer. Det er vigtigt, at KLF 

samarbejder med de faglige organisationer om fælles dagsordener på tværs af fag. 

 

Forhandlingerne om ny forhåndsaftale  

Der er endnu ikke indgået en ny forhåndsaftale om løn for lærerne og børnehaveklassele-

derne i BUF. Selvom der endnu ikke er en aftale, skal man ikke påbegynde de lokale for-

handlinger for det kommende skoleår. Vi forhandler fortsat. 

 

Dagsorden til det ´ordinære´ TR-møde 28. april 2022 

En gang om året afholdes et heldagstillidsrepræsentantmøde. I år er det 28. april i Axel-

borg på Vesterbrogade. 

Bestyrelsen drøftede dagsordenen til TR-dagen. 

Følgende punkter blev bragt i forslag: 

• Forhåndsaftalen 

• BUF-budget 2023 

• A-20 status 

• Et oplæg fra en repræsentant fra LL kan kombineres med et gruppearbejde, hvor erfarne 

TR fortæller nyere TR, hvordan man gør for at organisere lærerne. 

• Arbejdsmarkedshistorie 

• Lærere og pædagoger 

• Invitation af borgmester som gæstetaler 

Formanden og næstformanden arbejder videre med dagsorden ud fra forslagene fra besty-

relsen. Vi vil forsøge at planlægge møde, hvor der også vil være plads til gruppedrøftelser 

og aktivitet. 
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Generalforsamling 2022 

Bestyrelse besluttede at generalforsamlingen 7. oktober 2022 afholdes på samme måde 

som i 2021. 

Tivoli Hotel og Congress Center eller lignende sted søges reserveret 2022. 

Med henblik på kommende år skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der vurderer tidsmæs-

sig placering og alternative steder, dette kunne også være på en skole. 

 

 

KLF´s deltagelse i Folkemødet 2022 på Bornholm  

Det blev besluttet, at KLF igen i år deltager i årets folkemøde på Bornholm.  

En arbejdsgruppe bestående af: Kjell Nilsson, Inge Thomsen, Pernille Bendix og Jessica 

Uebelin, som gerne vil gerne deltage på folkemødet, og hermed arbejder videre med et 

oplæg om året tema, scenebooking hos DLF og oplægsholder m.v.  


