
 

1 

 

Personligt referat af bestyrelsesmødet 22. august af formand Katrine Fylking 

 

Siden sidst – politisk orientering ved formanden 

Jeg orienterede om de igangværende overenskomstforhandlinger på de private behandlingsskoler. 

Samt hvilke møder vi har haft med de politiske partier og forvaltningen. 

 

BUF´s budget 2023 

Vi har haft travlt med mange møder med politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget om vores 

budgetønsker. Vi har udtrykt, at vi forventer inddragelse og er klar til et fremtidigt samarbejde. Vi 

oplever generelt lydhørhed. På Facebook kommunikerer vi vores budgetønsker ud og på klfnet.dk 

kan man lige nu læse en interessant artikel om, hvad de forskellige partier lægger vægt på i bud-

getforhandlingerne. I KLF har vi været meget klare om, at vi ønsker; 

• Kortere skoledage og co-teaching (fælles dagsorden med LFS). 

• Lærerstartsordninger for nyuddannede på alle skoler. 

• Offentlig merituddannelse til de ansatte på skolerne, der ikke er læreruddannede. 

• Håndtering af de øgede udgifter på specialområdet (kompensation for besparelsen ved 1. 

kvartal). 

Den ordinære generalforsamling 2022 

Vi er godt i gang med at planlægge generalforsamlingen den 7. oktober. Vi ønsker, at vi bliver 

mange, så vi får så mange medlemmers bidrag med i vores videre arbejde. Vi besluttede igen i år 

at have en drøftelse om temaerne A20, arbejdsmiljø, inklusion samt om  fastholdelse og rekrutte-

ring. Og så skal vi selvfølgelig have en medlemsfest. 

 

TR-møde 1. september i Kosmopol  

Vi glæder os til at byde velkommen til skoleårets første TR-møde den 1. september. Her vil vi bla. 

præsentere resultaterne fra forårets inklusionsundersøgelse og det videre arbejde med A20. Tema-

grupperne bød ind med, hvad de mener, vi skal have på dagsordenen. 

 

Afholdte arrangementer 

KLF har haft travlt. Før sommeren var vi repræsenteret på Folkemødet på Bornholm med aktivi-

tet, debat, lærerkor og medlemsfest. Sidste uge holdt vi torsdag Grillfest på Frydendalsvej for 

medlemmer og de lokale skolepolitikere. Fredag og lørdag deltog KLF i en opvarmende Canal-

rundfart og den officielle Pride Parade. Vi evaluerede alle arrangementer på bestyrelsesmødet.  


