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Hermed en hilsen lige før efterårsferien og oven på en veloverstået generalforsamling.

Først TAK til alle de mange deltagere for en virkelig god generalforsamling. Vi var i år hele
426 tilmeldte, og det kunne mærkes på både selve generalforsamlingen og den
efterfølgende fest. (Læs artiklen om generalforsamlingen her). 
På generalforsamlingen fyldte flere forskellige fagpolitiske emner, blandt andet
fastholdelse og rekruttering, læreruddannede lærere, det psykiske arbejdsmiljø og
rammer og vilkår for vores børnehaveklasseledere. 
Vi vedtog en fælles udtalelse om inklusion, som vi har sendt til Københavns
Borgerrepræsentation og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udtalelsen udtrykker en
forventning om, at vores lokale politikere handler på de problemer, som vores
inklusionsundersøgelse fra foråret peger på. Her har I angivet co-teaching med to lærere
og den nødvendige forberedelsestid som mulige løsninger. (Læs hele udtalelsen her).

Inklusion er også emnet i ”Samtaler om Skolen” - en ny podcastserie, hvor jeg taler med
lærere om forskellige vigtige emner. Med denne podcast vil jeg gerne give lærerne på
skolerne ordet. Den første skole jeg besøger er Grøndalsvængets Skole, hvor jeg møder
lærerne Søren Villumsen og Marie-Cecilie Rosenmeier. Du kan høre vores nye podcast her
På hjemmesiden finder du også Formandens Blog, hvor jeg denne måned deler mine
tanker om udfordringerne med inklusion i folkeskolen. 

Vi følger arbejdet med inklusion på skolerne tæt og arbejder løbende for forbedringer. Vi
prioriterer dette arbejde højt i vores bestyrelsesarbejde, hvor vi har nedsat en
arbejdsgruppe, som fast arbejder med emnet.

Lige nu står vi midt i et folketingsvalg, hvor vi har fokus på den stigende mistrivsel blandt
børn og unge og behov for tidlige investeringer i folkeskolen. Vi har i bestyrelsen nedsat
en gruppe, der vil arbejde med folketingsvalget. Den gruppe kommer 
du til at høre mere fra – hold øje med KLFnet.dk.

Vi har mange medlemmer, som skal på barsel. Vi får omkring 2-3 henvendelser i 
 sekretariatet ugentligt om hjælp, og derfor afholder vi fremover barselsmøder hver anden
måned i foreningen på Frydendalsvej, hvor vi fortæller om barselsreglerne og
principperne for en barselsplan. På KLFnet.dk kan du følge med i, hvornår 
der afholdes barselsmøder og andre arrangementer, som vi har i kalenderen. 
Måske er noget af det relevant for dig? 

På din næste lønseddel er der en glædelig nyhed. Ved overenskomst-
forhandlingen blev det nemlig aftalt, at din løn stiger med 1,9 % fra 1. oktober 
2022. Da der også sker en regulering på baggrund af lønudviklingen i den 
private sektor, vil din løn desuden stige med yderligere 0,67 %.  Din løn 
afhænger af, hvilken stilling og beskæftigelsesgrad du har. Du kan blive 
klogere på din løn ved at læse nærmere her. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god og velfortjent efterårsferie!

Mange hilsener fra Katrine Fylking
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