
Personligt referat af bestyrelsesmødet 19. september af formand Katrine Fylking 

Der er vedtaget en ændring i læreruddannelsen. Københavns Lærerforening hilser ændringerne velkomne. 

Ændringerne betyder bla., at læreruddannelsen indeholder 1/3 mere praktik. Vi har gode erfaringer fra 

Praksissamarbejdet, hvor vi i et pilotforsøg mellem Københavns Kommune, Professionshøjskolen og Børne- 

og Ungdomsforvaltningen har arbejdet med at give de studerende større praksiserfaring og knytte dem 

tættere til en skole. Vi er også tilfredse med, at der er en større finansiering end ventet, men der mangler 

dog stadig en del midler til den fulde finansiering. Vi har en bekymring for, hvor meget der forventes at 

skolerne skal dække økonomisk. 

Vidensindsamling om A20. Vi har sammen med forvaltningen forberedt vidensindsamlings-delen i A20. Vi 

skal sikre, at skolernes viden kommer op i systemet – og bliver brugt. Det vil konkret ske ved, at vi sender 

seks spørgsmål til skolerne, (tillidsrepræsentanter og ledelse), der vil involvere lærerne og indsamle svarene 

og returnere til KLF og forvaltning.  

Københavns Lærerforening har præsenteret et projekt om professionel kapital for forvaltningen. Det er 

vores håb, at de gerne vil være med til at udfolde strategien, der vil sætte lys på kerneopgaven. Herunder 

også det psykiske arbejdsmiljø og på god ledelse. Projektet vil give god indsigt i, hvad der skal til for at 

fastholde lærerne på jobbet. Det er Danmarks Lærerforening, der driver projektet, og som allerede har 

gennemført projekter i 33 andre kommuner.  

Københavns Kommunes budget for 2023 er landet – men KLF’s arbejde fortsætter. For det er nu, og frem til 

november, at Børne – og Ungdomsudvalget skal arbejde sig ud af overskrifterne, og ned i materien og mere 

konkret tage stilling til, hvordan pengene skal bruges. Vi er glade for at være blevet hørt; særligt omkring 

finansiering af specialområdet og omkring fastholdelse og rekruttering. Men særligt omkring rekruttering vil 

vi fortsat lægge pres på, så rekruttering fortrinsvis vil ske via ordinær merituddannelse.  

Bestyrelsen forbereder årets store KLF-begivenhed: Vores Generalforsamling og medlemsfest den 7. 

oktober. Forinden skal regnskab og beretning være på plads – det arbejdede vi videre med på 

bestyrelsesmødet. Vi skal også foreslå et kontingent-niveau, og vi er glade for at kunne fastholde det samme 

niveau som tidligere til trods for, at DLF har sat deres del af kontingentet 10 kroner op. 

 


