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Så er skoleåret godt i gang – og det samme er vi med arbejdet i Københavns
Lærerforening.

Her efter sommerferien har vi sat fokus på inklusion. I foråret iværksatte KLF
en undersøgelse for at belyse jeres vurdering af inklusionsopgaven. Først og
fremmest; tak for jeres indsats med at besvare spørgeskemaet og dermed
drive vores arbejde med inklusion fremad. Vi er glade for, at så mange af jer
tog tid til at svare på spørgsmålene. 

Jeres svar har resulteret i en rapport, som KLF har brugt til at styrke vores
politiske budskaber. Det er særligt relevant lige nu, hvor politikerne på
rådhuset er i gang med budgetforhandlingerne. 
Rapporten underbygger desværre, hvad også andre undersøgelser har
påpeget: Inklusionen er fortsat en stor udfordring, og lærerne vurderer, at
mange elever mistrives og ikke får den relevante støtte. Mange lærere vurderer
desuden, at de sjældent har mulighed for at lave netop den undervisning, der
tilgodeser alle elevers behov. 
KLF’s kernebudskaber er, at vi vil inklusionen, men der skal følge ressourcer
med opgaven. Vi skal have rammer, så vi kan lykkes som lærere. Det tror vi på
vil højne arbejdsglæden og dermed også holde flere lærere i folkeskolen. Vi har
klart udtrykt overfor Børne- og Ungdomsudvalget, at KLF ønsker co-teaching
med to lærere og mere forberedelsestid. Og det er også de løsninger, som
jeres svar peger på. 

På KLFnet.dk kan du lige nu læse en artikel om undersøgelsen 
og høre en podcast, der belyser inklusionen i København fra 
flere sider. Hele rapporten finder du her. Vi har også lavet en 
infografik, der giver et overblik over de vigtigste resultater.

Budgetaftale 2023: ”En ny retning for København!”
I fredags landede vores københavnske politikere en 
budgetaftale. Vi har gjort en stor indsats for at få 
indflydelse på budgettet – og er godt tilfredse med at 
kunne se flere af vores aftryk på aftalen. Der tilføres nu 
flere midler til specialområdet, så vi fremover undgår 
økonomiske overraskelser, som den i maj-måned, 
hvor skolerne blev bedt om at spare 33 millioner for 

https://klfnet.dk/nyhed/inklusion-er-stadigvaek-en-stor-udfordring-for-laererne-i-skolen
https://klfnet.dk/nyhed/hvor-mange-gange-skal-laererne-gentage-at-inklusionen-halter
https://www.survey-xact.dk/report/shared/render/f44e1c72-6376-44b0-bd65-9c02f9f34d53
https://www.survey-xact.dk/report/shared/render/f44e1c72-6376-44b0-bd65-9c02f9f34d53
https://klfnet.dk/fileadmin/PDF_2022/final.info.grafik.inklusion.pdf
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at dække et merforbrug på specialområdet. Specialområdet har med den nye
aftale fået tilført flere midler. Vi er glade for, at der tilføres penge, for alle elever har
ret til det rette skoletilbud. Om der er afsat penge nok, må vi holde øje med
fremover.
Budgetaftalen afsætter også penge til fastholdelse og rekruttering. Dette er også
en mærkesag for Københavns Lærerforening. Vi sætter fastholdelse via godt
arbejdsmiljø før rekruttering. Vi har fortsat fokus på at rekruttere ved at
merituddanne de mange, der allerede er ansat som lærere uden
læreruddannelsen, på den offentlige meritlæreruddannelse. På KLFnet.dk kan du
læse mere om aftalen, og på Formandens Blog kommenterer jeg på enkelte dele
af aftalen, som vedrører os.

Generalforsamlingen er årets begivenhed her i KLF. Det er her, at vi alle mødes og
sammen sætter retningen for KLF’s arbejde det kommende år for at forbedre
vores arbejdsvilkår. I år har vi igen sat temadrøftelser på dagsordenen, fordi det er
vigtigt, at vi sammen får tid og mulighed til at dele vores oplevelser og holdninger,
så vi bliver klogere på de udfordringer, der er på skolerne og dermed styrke KLF’s
fortsatte arbejde. 
Årets temaer er: A20, psykisk arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering samt
inklusion. Vi har lagt op til, at I sammen på skolen drøfter temaerne i Faglig Klub,
som en forberedelse til jeres deltagelse på generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen er der middag, underholdning og fest. Festmiddagen
koster 100 kr., og du tilmelder dig til din tillidsrepræsentant. Se mere her.

Det er også på generalforsamlingen, at vi uddeler den traditionsrige pris, 
Den Gyldne Pegepind. Prisen gives for at styrke initiativer, der er kommet
fællesskabet til gode, belønne ildsjæle og sætte fokus på de københavnske skoler.
Har du en kandidat eller en gruppe kandidater i tankerne, kan du skrive til
dora@dlf.org. Der er deadline for nomineringer 23. september. 

Jeg glæder mig meget til at se jer til Generalforsamlingen den 7. oktober i Tivoli
Congress Center!

 Med venlig hilsen 

 

Katrine Fylking, 
Formand, Københavns Lærerforening
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