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BESTYRELSESMØDET 

5. maj 2022 

Af Katrine Fylking 

 

 

Budget 2023 i BUF: Besparelser taget af bordet 

Formanden orienterede om, at Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg på det 

seneste møde havde behandlet budget 2023. Her blev det besluttet at opgive besparelser på 

følgende områder: 

• Ungdommens Uddannelsesvejledning  

• Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole  

• HK-ansatte til IT-understøttelse og administration i PLC fremfor lærere (1,4 mio. kr.). 

• Større andel af pædagoger i den understøttende undervisning 

KLF har arbejdet imod disse besparelser, som ville betyde forringelser for KLFs 

medlemmer og er derfor tilfreds med, at besparelserne er taget af bordet.  

 

Forhåndsaftale for UiU ligner folkeskolens 

Bestyrelsen godkendte den nye forhåndsaftale om løn for Ungdomscenteret i Utterslev. 

Aftalen er bygget op på samme måde som forhåndsaftalen for folkeskolen. 

 

Konstituering af bestyrelse for Lærerindernes Hus 

Den egentlige konstituering af bestyrelsen og besættelse af repræsentationer afventer en 

bestyrelseskonference 11. – 12. maj, men af hensyn til et møde i bestyrelsen i 

Lærerindernes Hus var det nødvendigt at tage hul på et enkelt område allerede nu. 

Det blev besluttet, at Janne Riise Hansen, Sussie Johansen og Jessica Uebelin er 

bestyrelsens repræsentanter i Lærerindernes hus. Desuden er Kirsten Kølle Hansen 

tidligere udpeget af bestyrelsen. 

Lærerindernes hus udlejer lejligheder forbeholdt enlige kvindelige lærere ansat ved eller 

pensioneret fra Københavns- eller Frederiksberg Skolevæsen.  

 

KLF på Folkemødet på Bornholm 

Det er besluttet, at KLF igen i år deltager i Folkemødet på Bornholm.  

Under Folkemødet afholdes et kursus for tillidsrepræsentanter og derfor vil 

tillidsrepræsentanter og -suppleanter blive prioriteret. Der vil måske også blive plads til 

andre medlemmer herunder de uddannede meningsdannere, hvis de har mulighed for at 

opnå frihed for egen regning. 

 

Medlemsmøde om boligmarkedet ved Cevea 

KLF har ydet et tilskud på 5.000 kr. til Ceveas nye boliganalyse. I den forbindelse blev der 

til gengæld aftalt en modydelse i form af deltagelse i et eftermiddagsmedlemsmøde på 

Frydendalsvej. 

Det skal drøftes, hvornår et sådant arrangement skal foregå. 

Kjell Nilsson er tovholder for arrangementet og kontakter Cevea med henblik på at finde 

en dato. 

 

Medlemsmøde med Rasmus Alenkær om inkluderende fællesskaber 
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KLF har fået en henvendelse fra LFS angående afholdelse af et fælles arrangement med et 

foredrag med Rasmus Alenkær med overskriften: Inkluderende fællesskaber – mellem 

fritid og skole. 

Arrangementet vil blive afholdt 1. september 2022 i LFS’ lokaler på Østerbro, hvor der er 

plads til 100 deltagere. Hvis der er flere tilmeldte, kan der findes et større lokale til en 

rimelig pris. 

Bestyrelsen besluttede, at KLF kunne være medindbyder til arrangementet og betale de 

hermed forbundne udgifter. 

 


