
Skriftlig beretning

 2013

2. april: Alle overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere, tale-høre-konsulent-
er og vejledere lockoutes af Frederiksberg Kommune. FLF indkalder pr. sms og brev alle 
medlemmer til demonstration foran Frederiksberg Rådhus. 

2. april–28. april: Medlemmerne af FLF deltager og initierer særdels aktivt og engageret 
i både lokale og nationale aktiviteter. FLF koordinerer næsten daglige demonstrationer.
Af opbakning fra partier og andre faglige organisationer taler så varierede repræsen-
tanter som Dennis Christensen (formand, FOA), Majbritt Berlau (formand, Dansk Social-
rådgiverforening), Alex Ahrendtsen (MF, DF), Merete Riisager (MF, LA), Jørgen Glenthøj 
(borgmester, C) og Johanne Schmidt-Nielsen (MF, Ø).

11. april: Demonstrationen på Christiansborg Slotsplads trækker ca. 40.000 mennesker 
fra hele landet til. Mange andre faglige organisationer (heriblandt Politiforbundet) bakker 
op om demonstrationen.

Medlemmernes ideer, arrangementer og møder understøttes af FLFs sekretariat og 
bestyrelse. Der afholdes adskillige udadvendte aktiviteter, bla ”Børnefødselsdagen” 
og fakkeloptoget på Frederiksberg Rådhusplads, løb for folkeskolen, barnevognsoptog, 
div. flashmobs, bus-undervisning, breve til elever og forældre oa. 

FLFs medlemmer ses overalt i bybilledet i på Frederiksberg og i København, og flere 
medlemmer giver fortløbende interviews til medierne eller skriver læserbreve.
FLF samarbejder undervejs med flere andre faglige organisationer (bla. FOA, BUPL 
og Uddannelsesforbundet) og gennemfører flere koncerter, demonstrationer, indsam-
linger mm.

Sangen “Kom, bøj dig forover” bliver FLF-medlemmernes evergreen under hele lockouten. 
Skoleleder på Tre Falke Skolen, Pernille Fabricius, skriver i et personligt brev til sine 
lockoutede lærere bla: 

“Jeg har tiet, og på den måde måske også samtykket – og på sådan en helt almindelig 
tirsdag i den tredje uge af en konflikt, som jeg grundlæggende ikke fatter en bjælde af, 
gik det op for mig, at det der med: ”Jeg gjorde jo bare, som jeg blev bedt om” jo på ingen 
måde fritager mig fra ansvar!”

I et brev fra FLF til skolelederne, som oplæses og godkendes på et stormøde i Bülowsvej 
Hallen, opfordrer de lockoutede lærere og børnehaveklasseledere, de øvrige skoleledere 
ligeledes til at tage til genmæle overfor KLs og Frederiksberg Kommunes lockout af 
deres medarbejdere og dermed medvirke til at få afsluttet lockouten hurtigst muligt.

FLF kontakter skoleafdelingen for at sikre, at lærere og børnehaveklasseledernes 
tilbagevenden til skolerne sker i respekt for den virkelighed som alle (såvel 
tjenestemænd som overenskomstansatte medlemmer) har været underlagt i de knap 
4 uger, lockouten har varet. 

25. april: Regeringen fremlægger på et pressemøde lovindgrebet (kendt som bilag 1 
til Lov 409). Formand for FLF, Ane Søegaard, udtaler til pressen, at regeringsindgrebet 
entydigt i KLs favør og ubalanceret, og at fjernelsen af aldersreduktionen er rent tyveri 
af lærernes og børnehaveklasseledernes lønmidler.
Regeringsindgrebet mødes af en spontan demonstration foran Christiansborg.

29. april: Lockouten ophører. De lockoutede vender tilbage til skoler og arbejdspladser. 
På nogle skoler mødes lærere/børnehaveklasseledere og ledelse forud for mødet med 
eleverne, på andre skoler ikke.

 April 2013

1. maj: FLF og KLF afholder fælles 1. maj i Fælled-
parken. I teltet taler bla næstformand Anja 
Hyldgaard Løgtholt.

8. maj: FLF inviterer alle medlemmer til Fælles-
skabsfest i Nørrebrohallen. Knap 400 medlemmer 
lytter til DLFs formand, Anders Bondo Christensen. 
Derudover optræder Anne-Marie Helger, Anders 
Lund Madsen og Sebastian Dortset.

MAj 2013

FLF afholder møder med børnehaveklasseledere, vej-
ledere, flexjobbere og deltidsansatte om konsekvenser 
af Lov 409.

FEBrUAr 2014 / MArTS 2014

9. april: FLF, BUPL og forvaltningen inviterer til fælles-
møde med tillidsvalgte og ledelser fra skoler, SFO-er 
og klubber.

April 2014

”Brokke”-sagen ender på avisforsiderne. Flere kommu-
nalpolitikere ytrer sig i lærernes favør. FLFs formand 
skriver redegørelse til borgmester og udvalgsformand.

 jUli 2013

FLF opfordrer forvaltningen til forhandling om arbejds-
tidsaftale med stor fleksibilitet for lærere og børnehave-
klasseledere med virkning fra 1. august 2014. Opfor-
dringen imødekommes ikke.

12. august: FLF sender officiel kritik af skolechefens 
mail til kommunalbestyrelsen.

18. august: Direktør Inger Andersen og skolechef Gorm 
Bagger Andersen udsender officiel undskyldning til 
lærerne via FLF. Det aftales, at der fremtidigt vil være 
repræsentation fra direktøren på FLF/FKs dialogmøder.

AUGUST 2013

FLF sender spørgsmål til forvaltningen med 
opfordring til, at der på kommunalt niveau sikres 
så fælles rammer for arbejdstidsvilkårene som 
muligt. 

10.–12. september: DLF afholder ordinær kongres. 
Lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid 
er vigtigste punkt på dagsordenen. Udgangspunk-
tet er at sikre så fleksible aftaler i kommunerne 
som muligt. Såfremt det ikke er muligt, sikring af 
overholdelse af Lov 409s eneste værn mod gratis 
arbejde og forringet arbejds-miljø: Fuld tilstede-
værelse.

FLF stiller forslag om udtalelse, som  lægger op 
til, at skoleledere, kredse og tillidsrepræsentanter i 
fællesskab sikrer lærere og børnehaveklasse-ledere 
et reelt professionelt råderum.. Forslaget bliver 
– med ændringer – vedtaget med stort flertal på 
kongressen. En stor del af de kongresdelegerede 
skoleledere stemmer for forslaget.

14. september: Frederiksberg Kommune afholder 
fælles kompetenceudviklingsdag for alle lærere/
børnehaveklasseledere og pædagoger. Direktør 
Inger Andersen gennemgår arbejdstidsvilkårene 
for lærere og børnehaveklasseledere.

SEpTEMBEr 2013

1. oktober: FLF indgår praktikaftale med Frederiks-
berg Kommune

2.–3. oktober: FLF afholder ekstraordinært TR/
AMR-internat for at drøfte Lov 409s konsekvenser 
og foreningens strategi

3. oktober: FLF sætter annoncer og læserbreve i 
aviserne og opfordrer forældre og borgere til at 
anerkende d. 5. oktober, Lærerens Dag.

4. oktober: FLF afholder medlemskursus med 
oplæg af Freddy Meier.

8. oktober: Kommunalbestyrelsen beslutter, 
at lærerne gennemsnitligt skal undervise 2,6 
lektioner mere pr. uge fra 1. august 2014. Des-
uden vedtages det at pædagogerne skal forestå 
75% af den understøttende undervisning i indskol-
ingen og 50% i de øvrige skoleforløb. 

Budgetforlig for 2014 indgås mellem V, C, R, S 
og SF. Ø står udenfor forliget.

30. oktober: FLF afholder borgermøde med pan-
eldebat om folkeskolen og reformen. Ca 100 lærere 
og borgere møder frem. Forud for mødet er der 
udsendt div. materiale til skolerne som led i kom-
munalvalgkampen.

OKTOBEr 2013

16. december: Forvaltningen udsender brev til alle 
lærere. I brevet oplyses, at lærerne fremover vil 
skulle være tilstede på arbejdspladsen i min. 35 
timer ugentligt i gennemsnit over et år, lagt på 
mellem 210 og 215 arbejdsdage. 

FLF udsender et brev til lærere og børnehaveklas-
seledere, hvori alle opfordres til at sikre sig selv 
mod egenbetalt merarbejde. FLF understreger, at 
fuld tilstedeværelse er den enkeltes eneste værn 
ift. arbejdstid i Lov 409. I brevet understreges det, 
at det er et fortsat ønske fra FLF at indgå en 
arbejdstidsaftale med Frederiksberg Kommune – 
en aftale som sikrer et reelt råderum, og hvor den 
enkelte lærer eller børnehaveklasseleder har ret til 
en opgørelse af arbejdstiden erlagt udenfor arbejd-
spladsen.

13. december: På møde med Frederiksberg Kom-
mune oplyser FLF at brevet fra forvaltningen skulle 
have været drøftet i Område-MED og i de lokale 
MED forud for udsendelse. Direktøren meddeler, at 
notatet til brevet nu skal drøftes på MED-udval-
gene på skolerne. FLF orienterer igen forvaltningen 
om, at der bør indgås aftale med FLF, såfremt der 
ikke er fuld tilstedeværelse på arbejdspladserne, 
jvnf. Lov 409 §2.

DECEMBEr 2013

Kom og hør om visionerne 
for det kommende år på: 
Generalforsamlingen 
Onsdag d. 12. marts kl. 17.30 
Tre Falke Skolen
Sønderjyllands Allé 4. 

Formandens skriftlige 
beretning – udformet 
med et årshjul der peger 
på højdepunkterne 
i året der gik ...
 

1., 2. og 4. marts: FLF skriver til borgmester Jørgen 
Glenthøj og den øvrige kommunalbestyrelse og opfor-
drer til  at sikre et reelt forhandlingsklima om lærernes 
arbejdstid i KL og bakke op om den netop genforhand-
lede A08-Frederiksbergmodel. Borgmesteren svarer bla: 
“Jeg forstår din bekymring over udsigten til lock-out på 
skoleområdet. En lock-out vil være til gene for undervis-
ningen og vil give en række praktiske udfordringer for 
elever, forældre og ansatte.”

Sammen med flere andre kredse i Hovedstaden gen-
nemfører FLF flere “sveder”-happenings for at markere 
modstand mod den tvungne heldagsskole og sms-hap-
pening til P3 ”Fredags-humøret”.

FLF arrangerer flere demonstrationer foran Forligs-
institutionen for at bakke op om DLFs forhandlinger.

20. marts: Velfærdsdemonstration på Christiansborg 
Rådhusplads. Titusinder møder op. FLF “begraver den 
danske model”.

22. marts: Forligskvinden opgiver at finde et forlig 
mellem LC og KL. KL orienterer om at lockoutvarslet 
effektueres med virkning fra d. 2. april.

23. marts–1. april: FLFs bestyrelse planlægger lock-
outens første uge.

MArTS 2013

1. januar 2014: De 5 private gymnasieskolers grund-
skoleafdelinger, i alt ca. 170 medlemmer fra Niels 
Steensens Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasium, 
Det fri Gymnasium og Zahles Gymnasieskole overføres 
til Københavns Lærerforening. Samarbejdet mellem de 
private skoler på Frederiksberg og i København 
fastholdes via TR-netværket.

14. januar: Stormøde i FLF-regi. Ca. 200 medlemmer er 
mødt op. Formand for DLF, Anders B. Christensen holder 
tale. Formand for FLF gennemgår kort Lov 409 og 
konsekvenserne heraf. Kampagnen “10 bud til at undgå 
påbud” præsenteres.

15.–17. januar: AMR/TR-internat om Lov 409 og mulig-
heder for indflydelse på skolerne. Det netop tiltrådte 
undervisningsudvalg deltager i paneldebat.

27. januar: FLF og skoleforvaltningen inviterer skole-
ledelser og tillidsvalgte til fællesmøde om folkeskole-
reformen. På mødet fremlægger hhv. forvaltning og FLF 
bla deres syn på Lov 409. FLF understreger, at den 
principielle uenighed om fortolkningen af §2 ikke må 
forhindre skolerne i at implementere reformen fortsat  
– og sikre inddragelse af lærer og børnehaveklasse-
ledere på alle niveauer.

30. januar: “Lyttemøde” med DLF med deltagelse af 
repræsentanter fra skolerne.

jANUAr 2014

FLF skriver læserbreve, annoncerer, trykker og distribuerer valgkampsmateriale 
under overskriften: “Kommunalvalget handler om fremtiden. Fremtiden starter i 
skolen. Giv folkeskolen DIN stemme til kommunalvalget den 19. november.”

8. november: På initiativ fra FLF sender BUPL og FLF et brev til samtlige partier i 
Kommunalbestyrelsen med opfordring til at sikre reel medinddragelse af lærere 
og pædagoger i reformprocessen. I brevet skriver vi bla: 

“Vi vil derfor opfordre til, at I som politikere i procesplanen drøfter og tager stilling 
til, hvordan diskussionerne i arbejdsgrupperne kommer ud på skolerne og i klub-
berne, og derved giver grobund for medinddragelse af alle lærere/børnehaveklas-
seledere og pædagoger.”

19. november: Kommunalvalg: Rød blok (Ø; SF; S) går samlet set tilbage. Nye partier 
i Kommunalbestyrelsen bliver Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Undervisningsudvalget konstituerer sig på ny. Formand bliver nyvalgte Malene 
Barkhus. Derudover får følgende medlemmer sæde: Daniel Panduro (Ø), Balder 
Mørk Andersen (SF), Katrine Lester (S), Sine Heltberg (S), Morten Jung (R), Margit 
Ørsted (tidligere formand for udvalget, C), Nikolaj Bøgh (C), Karsten Skawbo-
Jensen (C).

21. november: SF stiller forslag om at Frederiksberg Kommune skal indgå med FLF 
i drøftelser om en tillidsbaseret arbejdstidsaftale. Forud for afstemningen skriver 
FLF læserbreve, bla skriver Ane Søegaard: 

“Mulighederne for at lave kvalitativ undervisning vil forringes fra det kommende 
skoleår, hvis politikerne ikke griber ind nu. For pr. 1. august 2014 vil vilkårene for 
undervisningen variere betragteligt fra skole til skole, måske endda fra årgang til 
årgang og fra klasse til klasse, hvis der ikke laves fælles løsninger med lærerne om 
rammerne for undervisningen. Det betyder helt konkret at eleverne i 5.a på Skolen 
på Nyelandsvej kan få en lærer som har fået dårligere vilkår for at lave god under-
visning, end det er tilfældet, hvis den samme lærer underviser 5.a på Skolen ved 
Søerne. På hvilken skole ville du så helst have dit barn gående?”

FLFs medlemmer og enkelte forældre møder op i Kommunalbestyrelsessalen. SFs 
forslag nedstemmes med 21-4 stemmer imod. Forslaget støttes af Ø og SF.

NOVEMBEr 2013

Procesplan for implementering af folkeskolerefor-
men præsenteres af skoleafdelingen for FLF. FLF 
bemærker, at der mangler lærerrepræsentation i 
samtlige udvalg, udover Referencegruppen, samt 
at procesplanen bør sendes i høring i Område-MED 
og skole-MED. 

13. juni: Regeringen indgår Kommuneaftale 2014 
med støtte fra V og C. Aftalen betyder reelt en 
minusvækst-politik i forhold til kommunernes 
serviceudgifter. Samtidig vedtages finansieringen 
af folkeskolereformen. Reformen gennemføres 
primært ved besparelser på SFO-er og ved 
forøgelse af lærerne og børnehaveklasseledernes 
undervisningsandel med gennemsnitligt 2 klokke-
timer mere.

18. juni: Skolechef Gorm Bagger skriver mail til 
skolelederen, hvor han opfordrer til frasortering 
af ”brokkere” i arbejdet med Fælles Mål. 

18. og 21. juni: FLF opfordrer skolechefen 
(og  21. juni orienteres også område-direktøren) 
til officielt at undskylde formuleringen overfor 
lærerne. 

jUNi 2013

Scan og læs beretningen 
2013 på din smart phone.
Eller gå på: http://fkf.dk/flf/
generalforsamling/2014


