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I KLF arbejder vi for, at Københavns Kommune vil arbejde med projektet professionel kapital. Det har 

mange andre kommuner før gjort og erfaringerne viser, at det er et godt projekt til at sikre et bedre 

samarbejde mellem tillidsrepræsentant og ledelse - og til sammen at sætte lys på kerneopgaven og 

kerneydelsen. Projektet vil også give god indsigt i, hvad der skal til for at fastholde lærerne på jobbet – så 

jeg synes, der er rigtig mange gode grunde til, at vi skal arbejde med projektet på skolerne i København. 

Københavns Kommunes budget for børne- og ungeområdet er næsten på plads. På udvalgets næste møde 

(16. november) skal politikerne tage stilling til et forslag, der har vores støtte – og som vi har arbejdet for at 

få gennemført. Nemlig en mentorordning for nyuddannede lærere. Med forslaget vil alle skoler fra 2023-

2025 få tildelt midler til at sikre introduktion af nyuddannede lærere. Puljen dækker bl.a. reduktion på 1 

ugentligt undervisningslektion inkl. forberedelse for både mentor og mentee. I KLF mener vi, at 

mentorordningen er en god start, men der skal mere til for at fastholde vores nyuddannede kolleger på 

skolerne. Vi arbejder videre for en egentlig lærerstartsordning. 

Center for specialundervisning for voksen får ny forhåndsaftale om løn, der erstatter aftalen fra 2014. Dog 

udestår en knast. Nemlig den; at vores medlemmer skal kompenseres for skiftende arbejdssteder, når de 

arbejder i borgernes egne hjem. Sådan har det været aftalt og udbetalt tidligere, og det fremgår også af 

forhåndsaftalen fra 2014, men ved en fejl er det ikke udbetalt i flere år, derfor er der lavet et 

uenighedsreferat. Trods uenigheden er forhåndsaftalen nu godkendt – og så er uenighedsreferatet 

videresendt med henblik på videre fagretlig forfølgelse i DLF og Lærernes Centralorganisation.  

På mødet var også den årlige fremlæggelse af foreningens kommunikation af vores digitale redaktør og 

presse- og kommunikationsmedarbejder. Vi arbejder kontinuerligt med at producere journalistiske nyheder 

på KLFnet.dk, hvor man også finder podcasts, nyhedsbreve og oversigt over arrangementer. Vi har sat en 

del nye tiltag i gang, som vi evaluerer løbende. 


