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Katrine Fylkings personlige referat fra bestyrelsesmødet 30. januar 2023 
 
 
Dagsordenen til dette bestyrelsesmøde var tætpakket med mange vigtige sager til drøftelse og 
beslutning.  
 
I min aktuelle politiske orientering fortalte jeg blandt andet om vores seneste møde i 6-by-
samarbejdet. Her mødes de seks største kredse i Danmarks Lærerforening for at matche det 
samarbejde, som kommunernes ditto har på forvaltningsniveau. Mange af de dagsordner, som fx 
Københavns Kommune har, ligner de øvrige storbyers, og derfor mødes vi i de store kredse for at 
erfaringsudveksle og drage nytte af hinandens viden og ressourcer.  
 
Det er et samarbejde, som jeg og næstformand Janne Riise Hansen er meget glade for, og som vi i 
Københavns Lærerforening har stor gavn af.  
 
I sidste uge deltog jeg i KL’s topmøde som medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. 
Her benyttede jeg samtidigt lejligheden til at drøfte københavnerdagsordner med politikerne i 
børne- og ungdomsudvalget og med borgmester Jakob Næsager. Det har været givtigt.  
 
Nyt fra DLF – OK24 
 
I Danmarks Lærerforening er arbejdet med OK24 i fuld gang. Det er særligt processen omkring 
medlemsinvolveringen, der lige nu har foreningens fokus. Den første runde med inddragelse af 
medlemmerne bearbejdes i hovedstyrelsen. Her har 5000 medlemmer deltaget med deres 
besvarelser. 
 
Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er indplaceret under temaerne: Det hele arbejdsliv, 
professionen og folkeskolen. Mange af svarene centrerer sig omkring emnerne inklusion, seniorer 
og kompetenceudvikling. 
 
Der er lagt en stram tidsplan for den fortsatte medlemsinvolvering hen imod den endelige 
kravopstilling, som skal vedtages på Danmarks Lærerforenings kongres i september.  
 
Bestyrelsen i KLF besluttede, at andet loop af medlemsinvolveringen skal bestå af et møde for alle 
medlemmer i foreningen ved formand og næstformand, og en medlemsinvolvering i områderne, 
som bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlige for.  
 
Faglige kamp om store bededag 
 
Trods massiv modstand og et historisk hårdt pres fra den samlede fagbevægelse holder 
regeringen fast i sit forslag om at afskaffe store bededag som en helligdag.  
 
Fagbevægelsens Hovedorganisation har indsamlet mere end 450.000  
underskrifter fra danske lønmodtagere, der tilkendegiver deres modstand  
mod regeringens planer.  
 
KLF deltager i stordemonstrationen på Christiansborgs Slotsplads 5. februar med  
fælles optog fra Regnbuepladsen kl.13.45. Det blev besluttet, at bestyrelsen sørger  
for forplejning til de forhåbentligt mange fremmødte KLF’ere.  
 
Bestyrelsen har ønsket, at KLF er synlige i debatten om store bededag, og foreningen bakker op om 
de store initiativer, som fagbevægelsen arrangerer. Samtidigt har bestyrelsen igangsat en 
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kampagne på sociale medier, hvor arbejdspladserne opfordres til at tilkendegive deres støtte til 
kampen om store bededag. Det foregår ved, at man lokalt printer den fremsendte ’Bevar store 
bededag’-plakat ud og tager et gruppefoto, som man deler på de sociale medier ved brug af 
#kbhlaerere og #bevarstorebededag. 
 
10-året for lockouten 
 
Bestyrelsen behandlede en indstilling fra bestyrelsesmedlem Peter Jensen om aktiviteter i 
forbindelse med 10-året for lockouten i 2013. Her blev lærerne trukket igennem en helt urimelig, 
månedlang konflikt med udelukkelse fra deres arbejdsplads i et overenskomstforløb, der på ingen 
måder var acceptabelt.   
 
På mødet besluttede vi at deltage i et arrangement på Arbejdermuseet, hvor blandt andre Anders 
Bondo Christensen deltager. Vi vil informere nærmere om arrangementet, der afholdes 30. marts 
2023. Det blev også besluttet, at 10-året for lockouten skal være ét af temaerne ved vores 1. maj-
arrangement i Fælledparken.  
 
Demokratiets tilstand i skolen 
 
Hvert år afholder KLF et særligt kursus for tillidsrepræsentanterne, som vi kalder for TR-tema. TR-
tema har forskellige emner under behandling fra år til år.  
 
I november 2022 var ’Skolens demokratiske tilstand’ temaet. Her gav dygtige oplægsholdere deres 
bud på demokrati i skolen. Hen over de to dage leverede blandt andre Clement Kjærsgaard, Lene 
Tanggaard og Keld Skovmand berigende og indsigtsfulde oplæg for deltagerne på TR-tema, som 
blev afviklet i ægte højskolestil med morgensang og tid til gruppedrøftelser.  
 
Der var højt til loftet og undervejs udviklede de deltagende tillidsrepræsentanter og 
bestyrelsesmedlemmer en såkaldt demokrati-dekalog med ti bud på en demokratisk folkeskole.  
 
I forlængelse af TR-tema har konsulent Jeanette Sjøberg og ph.d., cand.phil. Keld Skovmand 
arbejdet videre med temaet og opsamlingen fra de to dages flittige arbejde.  
 
Det inspirerende og vigtige arbejde skal muligvis manifestere sig i en kommende bogudgivelse, 
hvilket der arbejdes videre med. Bestyrelsen har dog allerede besluttet, at ’skolens demokratiske 
tilstand’ skal være temaet for KLF på dette års folkemøde i juni. 
  
Med venlig hilsen 
 
Katrine Fylking, formand                  
Københavns Lærerforening 


