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Katrine Fylkings personlige referat fra bestyrelsesmødet 9. februar 2023 
 
 
Bestyrelsesmøderne i Københavns Lærerforening er præget af mange dagsordner og 
vigtige sager til politisk behandling. Dette var også tilfældet på dette bestyrelsesmøde, 
hvor kampen om store bededag foreløbigt blev evalueret, og de kommende indsatser blev 
besluttet. Vi fik også taget et par svære valg i forbindelse med vores generalforsamling, 
hvor vi desværre af logistiske grunde, har vedtaget, at den i år bliver uden medlemsfest. 
Endelig tog vi også en lang og god drøftelse om ansættelsen af ny leder for Københavns 
Lærerforenings Kolonier.  
 
Siden sidst – politisk orientering 
 
Der er mange møder i kalenderen for formand og næstformand i foreningen. Det er alle 
meget spændende, relevante og konstruktive møder med samarbejdspartnere i 
forvaltningen, politikere på rådhuset og de faglige organisationer. På mødet orienterede 
jeg om min deltagelse i forskellige arrangementer og møder. 
 
Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager har nedsat et strategisk partnerskab med 
fokus på øget søgning til erhvervsuddannelserne. Her er Københavns Lærerforening 
inviteret med ind i samarbejdet. Jeg har derfor allerede haft det første møde med 
repræsentanter for partnerskabet. Med partnerskabet ønsker man at finde frem til 
konkrete handlinger, der kan få flere elever i folkeskolen til at vælge en 
erhvervsuddannelse. Det var et rigtigt fint møde, og jeg er spændt på det videre forløb. Min 
rolle vil være, at vi holder fast i folkeskolens formål, og også at vi ser på mere 
grundlæggende og strukturelle udfordringer og bias i forbindelse med valg af uddannelse. 
 
I forrige uge var jeg inviteret til det årlige skolelederstævne for medlemmerne af 
Skolelederforeningen. Her deltog jeg i en live-podcast med psykolog Rasmus Alenkær 
sammen med skoleledernes formand, Claus Hjortdal og næstformand i LFS, Jan Hoby i en 
samtale om inkluderende fællesskaber. Det var en lidt speciel, men god oplevelse, at 
medvirke i en podcast med 300 skoleledere som publikum.  
 
Det er altid en fornøjelse at repræsentere KLF i forskellige sammenhænge. 
 
Sekretariatets opgaveløsning 
 
Ved årsskiftet bød vi velkommen til Jannick Stærmose Mortensen som ny 
sekretariatschef i Københavns Lærerforening. På mødet gav Jannick en orientering til 
bestyrelsen om sin første tid i rollen. Der er rigtig mange opgaver og projekter i 
Københavns Lærerforening som både bestyrelsen og sekretariatet er engageret i. Måske 
også lidt for mange. Jannick fortalte, at der i den kommende tid er en vigtig opgave i at få 
sat retning på alle de ting, vi rigtig gerne vil i foreningen, så vi både kan overkomme vores 
ambitioner, men også udfylde dem tilfredsstillende.  
 
Bestyrelsesseminar 
 
I naturlig forlængelse af Jannicks tanker og visioner for mere struktur og  
retning på vores arbejde, indledte bestyrelsen en drøftelse af vores kommende 
bestyrelsesseminar, som afholdes i begyndelsen af maj. Har skal vi  
drøfte målsætninger og strategier for bestyrelsesarbejdet. 
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Det glæder jeg mig meget til. 
 
Den ordinære generalforsamling – uden medlemsfest 
 
Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling har været afholdt den første 
fredag i oktober i mange år. Planlægningen af generalforsamlingen starter stort set efter 
afholdelsen af den forrige.  
 
Til trods for at vi i KLF er i god tid, er vi i år rendt ind i den udfordring, at vores faste 
lokation igennem de seneste år, Tivoli Congress Center, har lejet salen ud til anden side.  
 
At finde en ny, egnet lokation til afholdelse af både generalforsamling og medlemsfest er, 
til trods for Københavns mange hoteller og konferencesteder, ikke nogen nem opgave. 
Alternativerne til Tivoli Congress Centers store sal viste sig hurtigt at være i en prisklasse, 
hvor bestyrelsen ikke fandt det relevant. Dette sammenholdt med at de nye steder ikke 
havde optimale rammer for medlemsfesten har gjort, at bestyrelsen har besluttet at 
adskille generalforsamling og medlemsfest i år.  
 
Det har været en meget svær beslutning, for det er en fantastisk oplevelse at samle 
medlemmerne i stort antal denne ene gang om året. Vi har derfor også besluttet, at vi til 
næste år vil samle de to begivenheder igen. 
 
Løsningen i forhold til afholdelse af generalforsamling er derfor, at vi vender tilbage til 
Lumbye-salen i Tivoli Congress Center, hvor vi også var i 2016 og 2017.  
 
Flere demonstrationer med vigtige budskaber 
 
KLF’s røde fane har været luftet flere gange den seneste tid.  
 
Søndag 5. februar havde hele fagbevægelsen indkaldt til stordemonstration for bevarelsen 
af store bededag og kampen for vores aftalesystem. Regeringen vil ved lov fjerne en 
helligdag og dermed indføre en ekstra arbejdsdag til os alle. Vi mener, det skal drøftes 
mellem arbejdsmarkedets parter – som man altid gør.  
 
Der var omkring 50 deltagere i den samling af KLF’ere, som mødtes på Regnbuepladsen 
forud for demonstrationen. På Christiansborgs Slotsplads lød meldingen på at op mod 
50.000 mennesker var mødt frem. Det var en flot markering og budskabet blev gentaget 
hele dagen i diverse landsdækkende medier. Også vores eget fagmedie, KLFnet.dk, havde 
en fin reportage med fotos, video og tekst, der blev delt af flere. 
 
Flere fra KLF’s bestyrelse deltog 8. februar i en solidaritetsdemonstration for Irans 
befolkning og arbejderbevægelse.  
 
De seneste måneders protester fra den iranske befolkning imod regimet, der styrer landet 
med hård hånd, har medført massefængslinger, drab og tortur på uskyldige  
mennesker. Retten til at organiserer sig fagligt og politisk krænkes dagligt,  
og beretningerne fra landet er ubærlige at høre.  
 
Derfor bakker KLF op om befolkningen og arbejderbevægelsen i Iran.  
Heldigvis sammen med en masse danske fagforeninger, der alle var  
til stede på Rådhuspladsen med fanerne.  
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Tiåret for lockouten 
 
Vi nærmer os årsdagen for lockouten af lærerne i 2013.  
 
For mange af os, der var aktive lærere i den periode, sidder oplevelsen af hele det bizarre 
forløb stadigvæk i kroppen. Det var et historisk overgreb mod en hel faggruppe og en 
magtdemonstration fra den daværende regerings side. Bestyrelsen har over de seneste to 
møder behandlet en indstilling om flere interessante arrangementer i forbindelse med 
tiåret. På mødet nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe, der har til formål at planlægge et 
større eller mindre arrangement som en del af markeringen. Har du interesse for at 
medvirke i arbejdsgruppen, der også er for medlemmer, kan du læse mere om det her. 
 
Ny leder for Kolonierne 
 
Bestyrelsen gav input til job- og personprofil, som skal danne udgangspunkt for 
kommende jobopslag. Det er en meget bred opgaveportefølje, og vi havde en god 
drøftelse om minimumskrav. Et personale havde sagt, ”Kolonierne er en lille biks – men en 
stor forretning!”. 
  
Med venlig hilsen 
 
Katrine Fylking, formand                  
Københavns Lærerforening 


