
Velkommen til Københavns Lærerforening, hvor du som medlem bliver en 
del af et stort fagligt fællesskab med dine 5.500 københavnske kollegaer.

KLF er en kreds under Danmarks Lærerforening, som i alt har 90.000 medlemmer. Vi er
en professionsfagforening. Det betyder, at vi varetager dine pædagogiske og faglige
interesser og arbejder med emner som for eksempel inklusion, dansk som andetsprog
eller evaluerings- og bedømmelsessystemer og også dine økonomiske og tjenstlige
interesser, hvor vi for eksempel forhandler din løn og aftaler dine arbejdsvilkår.

I KLF gør vi en stor indsats for at få indflydelse på dine arbejdsvilkår. Vi er til stede, når
der på kommunalt niveau behandles forslag eller vedtages budgetter, eller der skal
tages stilling til, hvordan lovforslag fra Christiansborg skal udmøntes her hos os i
København. Det har betydning for dit arbejde. 

Du har sikkert allerede hilst på din tillidsrepræsentant, som er bindeleddet mellem din
arbejdsplads og foreningen. Du kan altid tage fat i din tillidsrepræsentant, hvis du har
spørgsmål. I den faglige klub på din arbejdsplads kan du mødes med kolleger og
diskutere alle relevante forhold, som har betydning for jeres arbejde både af
pædagogisk og faglig karakter. 

Du kan også få brug for individuel rådgivning eller juridisk bistand i forbindelse med
dit ansættelsesforhold, og her er KLF klar til at hjælpe dig. Det kan for eksempel være i
forbindelse med løn, barsel, eller det kan være i forbindelse med en særlig hændelse
eller andet, hvor du har behov for hjælp.

Der er brug for, at du engagerer dig i KLF. Folkeskolen er konstant til debat og ofte til
kritik, så der er hele tiden brug for stærke kræfter, der kan gøre vores stemme
gældende. Vi er, som lærere, de professionelle, og der er brug for, at vi alle aktivt
deltager i debatten og i udviklingen af skolen.

I Københavns Lærerforening er der mange faglige og sociale arrangementer. 
Du kan følge med på vores hjemmeside KLFnet.dk, hvor du også kan 
finde medlemsfordele, kurser, politik, debatindlæg og nyheder. 
Jeg vil fremhæve foreningens årlige generalforsamling, hvor vi gør 
status over det forgangne år og sætter retningen for det kommende.
Generalforsamlingen afholdes altid fredag i uge 40, hvor du kan 
deltage sammen med alle dine kolleger – også i den efterfølgende 
medlemsfest for alle medlemmer fra hele byen.

Jeg håber, at du bliver glad for dit medlemskab. 

Jeg glæder mig til at møde dig. Velkommen!

Med venlig hilsen

Formand Katrine Fylking

Kære nye medlem i Københavns Lærerforening


