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Katrine Fylkings personlige referat fra bestyrelsesmødet 16. marts 2023 

 
 
Politisk orientering fra formanden 
 
Som indledning orienterede jeg om diverse politiske møder, der været holdt siden sidste 
bestyrelsesmøde. Vi har i formandskabet haft et møde med børne- og ungdoms-
borgmester Jakob Næsager og adm. direktør Tobias Stax, hvor vi drøftede samarbejde og 
budget. I forvaltningen har vi haft et møde om professionel kapital med deltagelse af DLF 
og Faxe-Vordingborg Lærerkreds’ formand, Mette Brendstrup. 
 
Herudover har jeg deltaget i et partnerskabsmøde om flere unge på erhvervsskolerne, som 
Jakob Næsager har taget initiativ til. Deltagerkredsen er meget bred. Udover de faglige 
organisationer deltager forvaltningsfolk, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.  
 
Jeg gav også en kort orientering om FH Hovedstadens FU-møde, hvor vi blandt andet 
diskuterede 1. maj i Fælledparken, og hvordan arrangementet skal se ud fremover. 
 
Lønpolitik 
 
Vi har redigeret foreningens lønpolitik, som blev godkendt og efterfølgende er lagt på 
hjemmesiden. Foreningens principielle linje er uændret, men efter indgåelse af en ny 
forhåndsaftale har det været nødvendigt med ændringer. 

 
TR-møde den 27. april 

 
Vi vil gerne have fokus på samarbejdssporet og tillidsrepræsentanternes rolle på skolerne og har 
vurderet, at der er brug for efteruddannelse af vores tillidsrepræsentanter, så de hele tiden oplever 
at være kvalificerede til at varetage de opgaver, som de står med på skolerne. Derfor planlægges 
det kommende TR-møde i samarbejde med Søren Viemose, som er ekspert i forhandling. Jeg 
glæder mig til dagen, og jeg håber, at vores tillidsrepræsentanter får rigtig meget med sig. 
 
Skolebesøg 
 
Vi har taget hul på de indledende drøftelser af vores kommende skolebesøg, hvor vores ambition 
er at komme rundt på alle skoler. Vi vil have fokus på Plads til forskellighed og Faglig klub og er 
opmærksomme på, hvordan vi kommer rundt på alle arbejdspladser, hvor vi har medlemmer. 
 

Med venlig hilsen 

Katrine Fylking, formand 
Københavns Lærerforening 
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