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Mens skoleårets anden halvdel buldrer derudaf, modtager du her årets første
medlemsbrev. 

I har på skolerne modtaget den kommunale redegørelse. Den indeholder fire
prioriterede indsatser, som politikerne på Københavns Rådhus har besluttet, at I
skal arbejde med på skolerne. Sammen med den kommunale redegørelse er der
også udsendt en oversigt over kommunalt initierede projekter og indsatser. 

Med redegørelsen og oversigten over projekter og indsatser skal I på skolen have
en lokal drøftelse på samarbejdsmødet, hvor I som de fagprofessionelle skal være
med til at kvalificere de beslutninger, som ledelsen skal træffe i arbejdet med
skoleplanen.

Det er en meget vigtig del af arbejdet med vores arbejdstidsaftale – A20. Du kan
læse mere om de to vigtige dokumenter på vores hjemmeside.

I de seneste uger har dit nyhedsfeed sikkert været præget af debatten om
regeringens lovforslag om afskaffelse af store bededag. For nogen kan det virke
omsonst, at hele fagbevægelsen og de fleste af lønmodtagerne reagerer så
konsekvent og vedholdende, når ”der bare er tale om en ekstra dags arbejde,
herregud!”. 

Men der er meget mere på spil end udsigten til en ekstra dags arbejde. Det
handler om, at regeringen benhårdt tramper på vores mere end hundredårige
gamle aftalesystem, hvor løn og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsmarkedets
parter. 

Regeringen vil fjerne en helligdag for at øge arbejdsudbuddet, hvilket 
vil betyde, at vi vil blive færre lærere om at løse samme opgave – og det 
betyder, at du skal undervise mere. 

Derfor er en samlet fagbevægelse på stikkerne, og med Fag-
bevægelsens Hovedorganisations underskriftsindsamling har næsten 
450.000 danskere tilkendegivet deres utilfredshed med regeringens 
forslag. Hvis du ikke allerede har skrevet under, kan du 
nemt gøre det her.

https://klfnet.dk/brug-mulighederne-for-indflydelse
https://bevarstorebededag.dk/
https://bevarstorebededag.dk/


Bestyrelsen har samtidigt arrangeret en kampagne til de sociale medier, som I på
arbejdspladserne opfordres til at bakke op om. Vi har brug for, at debatten om
vores basale aftalerettigheder ikke forsvinder fra mediebilledet. Jeres
tillidsrepræsentanter har fået direkte besked om ”aktionen”, som indebærer, at I
printer nogle plakater med ”Bevar store bededag”-budskabet og tager et
gruppefoto, som I deler på jeres egne sociale medier. 

Fagbevægelsen indkalder 5. februar til stordemonstration på Christiansborgs
Slotsplads. Det gør vi for at vise vores aktive modstand mod regeringens lovforslag.
I KLF mødes vi kl. 13.45 på Regnbuepladsen ved Københavns Rådhus og går samlet
til Christiansborg. Du inviteres hermed til at deltage, og jeg vil gerne opfordre dig til
at tage hele familien med. Du må også meget gerne dele denne begivenhed på
Facebook, så vi når ud til rigtig mange.

Du kan læse meget mere om kampen for store bededag i mit seneste blogindlæg
og i denne artikel.

I Københavns Lærerforening har vi ved årets begyndelse sagt pænt farvel til vores
mangeårige sekretariatschef, Ivan Jespersen, der har tjent foreningen siden 1987. 

Ivan har ført KLF sikkert gennem mange turbulente perioder i foreningens historie
med de ydre påvirkninger, vi som fagforening har oplevet. Jeg har været meget
glad for mit tætte samarbejde med Ivan og kommer til at savne ham. 

Med Ivan sendt godt afsted til et velfortjent otium har vi samtidigt budt
velkommen til en ny sekretariatschef.

I foreningen har vi været så heldige at finde en ny, dygtig og erfaren
sekretariatschef. Jannick Stærmose Mortensen kommer fra en stilling som
sekretariatschef i Skolelederforeningen, hvor han også i en årrække har været
politisk konsulent. Jannick er uddannet folkeskolelærer og har været skoleleder, 

Jeg er meget glad for, at Jannick har valgt at takke ja til den store opgave, det er at
være sekretariatschef i Københavns Lærerforening. Vi har høje ambitioner på
medlemmernes vegne, vi har en engageret og arbejdsom bestyrelse og et meget
dygtigt og kompetent personale. Det stiller krav til en dygtig ledelse, og det er jeg
helt sikker på, at Jannick er den rette til.

Som afrunding på dette medlemsbrev vil jeg gøre dig opmærksom på, at du nemt
kan følge med i bestyrelsens arbejde via vores dagsordner og mit personlige
referat fra møderne. Du finder begge dele på vores hjemmeside.

Venlig hilsen

Katrine Fylking,
Formand for KLF

https://klfnet.dk/bevar-store-bededag-demo
https://klfnet.dk/nyhed/en-afskaffelse-af-store-bededag-betyder-at-du-skal-undervise-mere
https://klfnet.dk/menu-1/klfs-bestyrelse/bm-referater-2020/2021-1-1

