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BESTYRELSESMØDET 

4. april 2022 

Af Katrine Fylking 

 

 

Da Inge Thomsen ikke blev genvalgt ved næstformandsvalget, og der ikke var flere kvin-

delige suppleanter bestod bestyrelsen kun af 8 medlemmer på dette møde. 

Efter nyvalget 6. april vil bestyrelsen igen være fuldtallig.  

 

Siden sidst – politisk orientering ved formanden 

Jeg orienterede om nogle af de møder, som jeg havde deltaget i siden sidste bestyrelses-

møde. Bl.a. har jeg deltaget i det årlige stævne med de københavnske skoleledere på Ny-

borg Strand, hvor jeg var taler. Jeg har sammen med det øvrige formandskab i KFF (Kø-

benhavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation) haft møde med overborgmester Sophie 

Hæstorp på Rådhuset, et hilse-på-møde, hvor vi også kom omkring, hvad der fylder for os 

i de faglige organisationer. 

 

Jeg var også blevet orienteret om, at der kommer flere ukrainske skoleelever end forventet 

til Københavns Kommune, hvor vi har møde senere på dagen. 

 

1. maj  

Igen i år deltager Københavns Lærerforening i Undervisernes telt i Fælledparken 1. maj. 

Der er foretaget de nødvendige reservationer og bestillinger, så der mangler fordeling af, 

hvem der er til stede og hvornår. Den plan lægges efter afslutningen af bestyrelsesvalget. 

 

Forhåndsaftale – status på CSV, UiU og UU  

Efter afslutningen af forhåndsaftalen på folkeskoleområdet, er der nu taget hul på en ræk-

ke andre forhåndsaftaler. I første omgang var der afholdt et teknisk møde, hvor forvaltnin-

gens krav var blevet præsenteret. Bestyrelsen drøftede de kommende forhandlinger. Vi har 

inviteret tillidsrepræsentanterne til møder om deres aftale. 

 

Procedureaftalen i BUF 

Vi gennemgik den nye procedureaftale i BUF. Procedureaftale har sit udspring i aftalen 

om lokal løndannelse indgået mellem KL og LC. Både den nuværende og den kommende 

procedureaftale blev gennemgået. 

 

Indstilling fra fagligt udvalg om medlemsarrangement med Svend Brinkmann 

På grund af en overvældende tilslutning til weekendkurset med bl.a. Svend Brinkmann var 

der i bestyrelsen enighed om et ny arrangement med Svend Brinkmann, der skulle kunne 

tilbydes en større medlemskreds. Formen skal drøftes i den nye bestyrelse. 

 


