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Katrine Fylkings personlige referat fra  
bestyrelsesmødet 12. januar 2023                                           
  
 
Årets første bestyrelsesmøde bød på flere interessante punkter og drøftelser. 
 
Som indledning på mødet orienterede jeg bestyrelsen om de væsentligste politiske 
aktiviteter siden sidst.  
 
Jeg har holdt møde med børne- og ungdomsborgmester, Jakob Næsager, om vigtige, 
centrale emner for Københavns Lærerforening og Københavns Kommune. Vi har blandt 
andet drøftet den nye mentorordning, inklusion samt fastholdelse og rekruttering. 
 
KLF har haft møde med forvaltningen om opgaveoversigterne. Der er enkelte skoler, 
hvor det har været nødvendigt med ekstern støtte til at udarbejde korrekte 
opgaveoversigter. Disse skoler får nu den nødvendige støtte til arbejdet.  
 
KLF har ligeledes haft et møde med forvaltningen om praktiktillægget. 
 
Nyt fra DLF 
 
I Danmarks Lærerforening fortsætter arbejdet med foreningens målsætninger og 
strategi. Det er et meget spændende arbejde, som kredsene også er involveret i. Vi skal 
som fagforening finde en fælles retning, som alle kredsene er forpligtet til at arbejde 
henimod. Arbejdet fortsætter frem mod kongressen i DLF til november. 
 
Imens overenskomstforhandlingerne på det private område er i fuld gang, forbereder vi 
de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024. DLF har indsamlet materiale fra 
kredsene om medlemmernes arbejdsvilkår og rammer, som blandt andet skal danne 
baggrund for den senere kravopstilling sammen med de øvrige fagforbund. 
 
Generalforsamlingen skifter lokalitet 
 
Efter et par år med Tivoli Congress Center som kulisse til foreningens 
generalforsamlinger har bestyrelsen besluttet, at dette års generalforsamling afholdes i 
DGI-byen. Efter generalforsamlingen vil der som de forrige år være middag og 
medlemsfest. Generalforsamlingen afholdes 6. oktober. 
 
På mødet tog bestyrelsen ligeledes stilling til, hvorvidt foreningsprisen, KLF’s Gyldne 
Pegepind, fortsat skal uddeles. Et flertal i bestyrelsen besluttede, at prisen fortsat 
uddeles i 2023.  
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Synspunkt vender tilbage 
 
Efter en længere pause, mens bestyrelsen har fundet sig til rette, indleder vi igen den 
faste kadence med politiske synspunkter på hjemmesiden. Her kan det enkelte 
bestyrelsesmedlem skrive om emner inden for vores område – bredt defineret – og får 
på den måde lejlighed til at uddybe forskellige holdninger. Du kan læse ’synspunkt’ på 
hjemmesiden, eller når de deles på vores Facebook. 
 
Nyt ad-hoc udvalg 
 
Bestyrelsen har nedsat et nyt ad-hoc udvalg, der skal bidrage til at kvalificere arbejdet i 
områderne og på områdemøderne, hvor bestyrelsesmedlemmerne mødes med 
tillidsrepræsentanter og suppleanter. Arbejdet består i at forberede en arbejdsdag for 
bestyrelsen, hvor tillidsrepræsentanternes tilbagemeldinger til bestyrelsen blandt andet skal 
behandles. 
 
KLF støtter arbejderbevægelsen i Iran 
  
Sammen med andre danske fagforeninger er Københavns Lærerforening inviteret til at 
støtte op om en international støtteaktivitet, hvor fagforeninger og fagligt aktive i flere 
europæiske lande vil indkalde til demonstration og gå på gaden i solidaritet med den 
iranske befolkning. Demonstrationen er til støtte for den iranske arbejderbevægelse 
samt de mange arbejderaktivister, som lige nu sidder i fængsel i Iran.  
 
KLF’s bestyrelse har besluttet at bakke op om initiativet. Arrangementet afholdes 8. 
februar. Der vil komme flere informationer på hjemmesiden. 
 
  
Med venlig hilsen 
 
Katrine Fylking, formand                  
Københavns Lærerforening 


