
MEDLEMSBREV

Sommerferien er lige om hjørnet, og det bliver dejligt at holde en lang og velfortjent

sommerferie, hvor der bliver tid til afslapning og til at foretage sig de ting, man har lyst til.

Vi har haft en travl periode i Københavns Lærerforening. Jeg er som ny formand kommet godt i

gang med mit arbejde i foreningen. Der har været mange ting at tage stilling til og træffe

beslutninger om. Jeg har gjort mig mange overvejelser og tanker om, hvad der har været vigtigt

at prioritere frem mod sommerferien. Her har jeg brugt tid på skabe overblik over foreningens

opgaver, arbejdet med bestyrelsen og lære de ansatte i vores huse på Frydendalsvej bedre at

kende. Læg dertil et utal af kaffemøder med medlemmer, tillidsrepræsentanter, politikere,

samarbejdspartnere og andre interessenter. 

Kort fortalt, så synes jeg, at det går rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at vi står rigtig godt og

stærkt som Københavns Lærerforening. Vi har meget at bidrage med og mange muligheder for

at få indflydelse og gøre en forskel.

Vi er kommet godt i gang i den nye bestyrelse. Som en af de første, større ting, har vi besluttet

en ny struktur for arbejdet, hvor de tidligere udvalg er lagt ned. I stedet forsøger vi med en

mere dynamisk struktur med temagrupper og ad hoc-grupper. I bestyrelsen håber vi, at denne

nye struktur vil skabe bedre rammer for vores politiske arbejde og de mange forskellige

opgaver, som skal løses. 

ET TÆTTERE SAMARBEJDE 

I mine få måneder som formand for Københavns Lærerforening har jeg oplevet en enorm stor

interesse for at samarbejde med os. 

Jeg oplever det nye Børne- og Ungdomsudvalg som åbne og engagerede

i den skolepolitiske dagsorden. Der har været en del forslag til afstemning 

i udvalget, og det er bestemt mit indtryk, at der bliver lyttet til Københavns 

Lærerforenings overvejelser og anbefalinger. 

Vi har haft gode møder med Skolelederforeningen og vil i det 

kommende skoleår mødes kontinuerligt i formandskaberne og med 

vores samlede bestyrelser.

Samarbejdet med forvaltningen i Københavns Kommune fungerer 

godt, og vi indgår i drøftelser om et mere etableret Sammen om 

skolen-partnerskab. Vi forsøger at medvirke til at etablere et 

forum, hvor vi kan udvikle folkeskolen i fællesskab. Hvor vi ser 

muligheder og finder løsninger sammen på de problemer, 

vi ser. Det vil naturligvis ikke være alt, vi kan blive enige om,
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men det er vigtigt, at vi finder en organisering, hvor vi som lærere, kan komme til orde og

kvalificere arbejdet i København. 

BESPARELSER PÅ SKOLEOMRÅDET

Vi ser med stor bekymring på den budgetomlægning, som betød en besparelse for folkeskoler

på både almen- og specialskoler på 32,6 mio. Vi har taget det meget alvorligt og holdt diverse

møder med politikere, de andre faglige organisationer og forvaltningen. Jeg er ikke i tvivl om,

at det kræver investeringer at styrke folkeskolen og at håndtere den stigende mistrivsel, som vi

ser blandt børn og unge. Det er dybt bekymrende.

NÆSTE SKOLEÅR

Mange af jer har deltaget i vores og Danmarks Lærerforenings inklusionsundersøgelse. Tak for 

det. Inklusion bliver et af de vigtigste emner, vi tager fat på i den kommende tid. 

Vi skal også arbejde for at styrke PPR og vores UU-vejledning og vi vil fortsat arbejde videre

med vores indsats omkring uddannede lærere, rekruttering og fastholdelse. Vi skal også i gang

med det nye evaluerings- og bedømmelsessystem, herunder meddelelsesbøgerne, som nogle af

de emner, vi vil prioritere højt efter sommerferien.

 

TAK FOR JERES INDSATS

Om få dage lukker de fleste af jer arbejdscomputeren ned og gør klar til en forhåbentlig dejlig,

solrig sommerferie. Herfra skal lyde en stor tak for alt det, I har bidraget med til vores forening i

dette skoleår. Tak til alle medlemmer af Københavns Lærerforening for jeres indsats og

engagement. Det gør mig stolt at repræsentere jer, der hver eneste dag gør en kæmpe forskel.

Jeg glæder mig til næste skoleår og til at arbejde videre for vores forening. 

Til sidst vil jeg også gerne ønske alle de lærere og andet personale, som skal afsted med

Københavns Lærerforenings Kolonier på sommerkoloni, en rigtig god tur. Jeg håber, I får nogle

fantastiske oplevelser sammen med de københavnske skoleelever i det danske sommerland.

Rigtig god sommer !

 

Med venlig hilsen 

 

 

Katrine Fylking, 
Formand, Københavns Lærerforening
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