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Københavns Lærerforenings sekretariat og samarbejdet med tillidsrepræsen-

tanterne 

 

Vi har i foreningen en fælles opgave med at varetage medlemmernes interesser. 

KLF’s sekretariat arbejder på at støtte tillidsrepræsentanterne bedst muligt – så I 

kan støtte medlemmerne på bedste vis. Som tillidsrepræsentant er du en nøgleper-

son på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er foreningens 

lokale repræsentant på skolen. Især ved løn og arbejdstidsspørgsmål er det vigtigt 

at medlemmerne går til jer med spørgsmål, så I bedst muligt kan få et overblik 

over de lokale problemstillinger til gavn for jeres arbejde med kollektive løsnin-

ger. Hvis du er i tvivl om svaret eller ønsker sparring på problemstillinger, er du 

selvfølgelig altid velkommen til at kontakte sekretariatet.  

Hvis medlemmer alligevel henvender sig direkte til os vedr. løn og arbejdstid, vil 

vi bede dem henvende sig direkte til dig som TR af ovennævnte grunde. 

 

1) Spørgsmål om løn og gennemgang af lønsedlen.  

Den nye forhåndsaftale for lærere i BUF er mere enkel end tidligere, og der er 

derfor en forventning om, at tillidsrepræsentanten kan svare på de fleste 

spørgsmål om løn og foretage et løneftersyn. I vedlagte bilag er en tjekliste, 

som du som kan anvende ved gennemgang af ansættelsesbreve og 

lønsammensætning. Er du i tvivl om noget, er du som tillidsvalgt selvfølgelig 

velkommen til at få hjælp hos konsulenterne. 

KLF´s sekretariat kommer fortsat gerne ud på skolerne til løntjek, men pga. 

mange henvendelser kan vi først lave aftaler om løntjek efter jul.  

 

2) Spørgsmål om A20 og opgaveoversigter.  

Foreningen har stor fokus på, at implementeringen af A20 skal lykkes. Det er 

en fælles opgave. TR har en stor opgave lokalt med at sikre, at 

opgaveoversigterne lever op til bilag 2 i lokalaftalen. Medlemmerne skal rette 

spørgsmål om arbejdstid til TR. Det giver jer det bedste overblik i forhold til 

de lokale problemstillinger til gavn for dit arbejde med kollektive løsninger. 

Du er som TR altid velkommen til at få hjælp og sparring hos konsulenterne. 

 

Faste barselsmøder: Tilbud til barslende medlemmer 

Rigtigt mange københavnske lærere skal på barsel hvert år. KLF vil fremover af-

holde et barselsmøde hver anden måned for de kommende forældre. Her vil 



 

barselsreglerne og principperne for en barselsplan blive gennemgået. Vi har alle-

rede afholdt 2 barselsmøder med godt fremmøde, og det er vores erfaring at en 

gennemgang, sammen med andre i lignende situation, er en god hjælp til medlem-

merne. 

Har du kendskab til kollegaer med en forestående barsel kan du derfor henvise 

dem til barselsmøderne. Der er i den kommende periode planlagt barselsmøder på 

følgende datoer, som du kan orientere medlemmerne om:  

• 16. januar 

• 14. marts 

• 8. maj 

• 20. juni 

• 24. august 

 

Nærmere oplysninger om tidspunktet på barselsmøderne vil fremgå af foreningens 

hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ivan Jespersen 


