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Katrine Fylkings personlige referat fra bestyrelsesmødet 6. marts 2023 

 
 
Politisk orientering fra formanden 
 
Som indledning på mødet orienterede jeg om hovedstyrelsesmødet og det kommende arbejde 
med foreningens målsætninger for 2023-2027. Målsætningerne skal vedtages af kongressen med 
det formål at skabe fælles retning og prioritering. Det kommer vi til at arbejde mere med i 
hovedstyrelsen og i de forpligtende kredssamarbejder. 
 
Udviklingslisten er droppet – det er rigtig godt – og der er ved at komme gang i ”Sammen om 
Skolen” igen efter regeringsskiftet med ny minister.  
 
Læreplansarbejdet skal i gang, så skolen ikke er så teoretisk funderet. Skolen skal være varieret, 
og skolerne skal have frihed til at strukturere dagen. Målene skal være mere formålsorienterede, 
så skolens hverdag naturligt bliver mere varieret. 
 
Jeg orienterede kort om kommunernes økonomi; det ser svært ud og er meget problematisk. 
 
Jeg fortalte også kort om de regionale møder omkring kønsbevidsthed og opfordrede 
bestyrelsesmedlemmerne til at deltage. Det er et virkelig godt arbejde, hvor flere 
københavnerlærere er repræsenteret. 
 
Evaluering af TR-mødet den 23. februar 
 
Der var enighed om, at TR-mødet den 23. februar var et godt møde, og at introduktionen til 
strategien professional kapital var god og vigtig. Tillidsrepræsentanterne havde mange 
gode overvejelser, som vi kan bruge i det videre arbejde med kommunen. Desværre var der 
26 skoler, der ikke var repræsenteret på mødet. I områderne følger vi op på, hvad det 
skyldes, og overvejer, hvordan disse skoler kan få viden om professionel kapital. Vi 
drøftede også vigtigheden af, at vi som forening hænger sammen. Vi var rigtig glade for de 
lærerstuderendes deltagelse på TR-mødet om tillidsrepræsentanternes modtagelse af 
lærerstuderende på de københavnske folkeskoler. 

 
Budget 2024 

 
Janne og budgetgruppen kom med en kort orienterende status på budgetarbejdet. De 
orienterede om de første møder med politikerne og følger arbejdet tæt i den kommende tid. 
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Inklusionstemagruppen – status 
 
Inklusionstemagruppen præsenterede første udkast til et politikpapir om inklusion, 
som skal stå i DLF’s politik om inklusion med et københavner-perspektiv. 
Bestyrelsen kvalificerede arbejdet, og temagruppen tog meldingerne med tilbage 
til deres videre arbejde. Papiret er vigtigt i det kommende arbejde med Plads til 
forskellighed, da indsatsen udløber på budgettet – og dermed skal genforhandles. 
I KLF ønsker vi at byde konkret og konstruktivt ind i arbejdet med inklusion. 

 
1. maj 

 
Peter kom med en status på arbejdet med 1. maj. Det blev aftalt, at vi skal følge op 
på økonomien omkring arrangementet med de andre kredse i Hovedstad øst og 
vest. Der planlægges med temaet ”10 år efter lockouten” i Undervisernes Telt. 
 
Copenhagen Pride 
 
Vi besluttede igen i år at deltage i Copenhagen Pride sammen med Frederiksberg 
Lærerforening. Vi søger Danmarks Lærerforening om tilskud, så vi deler udgiften. 
Arrangementet skal være for lærere fra alle kredse i hele landet.  
 
A20-temagruppen  
 
A20-temagruppen gav en status på deres arbejde, herunder en introduktion til 
årshjulet for arbejdet, som er kommet på plads med forvaltningen. Temagruppen 
gav en præsentation af 3. progressionsmåling og pointer fra arbejdstids-
registreringen og går videre med planlægningen af præsentationen for 
tillidsrepræsentanterne.  
 
Låneforeningen 
 
Jeg gav en orientering fra Låneforeningens generalforsamling og ekstraordinære 
generalforsamling. Det er besluttet at reducere bestyrelsen med to pladser, da det 
har været vanskeligt at finde kandidater, så vi går fra syv til fem bestyrelses-
medlemmer. 
 
 

Med venlig hilsen 

Katrine Fylking, formand 
Københavns Lærerforening 
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