
KL truer med lockout (juni) 
KL følger op på deres Kommunal-
ØkonomiskeForum (hvor oplægget 
til kommunerne om at indgå part-
nerskab om lærernes arbejdstid 
præsenteres) ved at meddele, at 
de vil lockoute alle overenskomst-
ansatte, såfremt DLF går i konflikt 
ifm. OK13. 

Folkeskolereform og angreb på den danske model (september) 
Ved Folketingets åbning annoncerer statsminister Helle Thorning heldagsskolen og en folkeskolereform som forventeligt koster mellem 5 og 
12 mia. kr. og som skal finansieres ved at ”normalisere” lærernes arbejdstid. Drøftelserne om finansieringen af reformen er sket mellem KL 
og regeringstoppen – for lukkede døre. DLF protesterer kraftigt over regeringens indblanden i overenskomsterne. FKF støtter 2. september-
initiativet og deltager i protestdemonstrationen foran Christiansborg. 
DLF indkalder til ekstraordinær kongres samt to nationale klubmøder for at drøfte strategi og indhold for regeringens folkeskolereform som 
må betragtes som et historisk opgør med den danske model. LO’s formand Harald Børsting taler ved DLF-kongressens åbning. Han under-
streger, at regeringen skal holde sig udenfor aftalesystemet. DLF fremlægger forslaget ”Sammen gør vi en god skole bedre” som pendant til 
regeringens folkeskolereformforslag. Forslaget tages vel imod blandt regeringspolitikerne, mens formanden for KL’ Løn og Personaleudvalg, 
Michael Ziegler, kalder DLF’s forslag om at alle lærere kan undervise 25 ugentlige klokketimer for ”optisk bedrag”. 

Ane Søegaard i DLF’s 
Hovedstyrelse 
FKF’s bestyrelse og tillidsre-
præsentanter anbefaler for-
eningens medlemmer at 
stemme på FKF’s formand 
Ane Søegaard til hovedstyrel-
sesvalget. Ane indtræder i 
hovedstyrelsen d. 1. januar 
2012 med  landets næsthøje-
ste stemmetal. 
Efter en sygeperiode i foråret 
2012 begynder Ane Søegaard 
igen i hovedstyrelsen, men  
vælger i november 2012 at 
udtræde for at hellige sig 
kredsformandsarbejdet. 

”START – Ambitionen om en bedre folkeskole”  
(juni) 
Efter KL-partnerskabet sætter FKF med ovennævnte overskrift fokus 
på det, debatten burde handle om: kvalitet og den gode skole! Kam-
pagnen kulminerer med et velbesøgt borgermøde den 7. juni, hvor 
Per Schultz Jørgensen holder oplæg. På mødet prioriterer deltagerne 
(lærere, ledere, politikere og forældre) en række udsagn efter, hvad 
der er vigtigst ift. at sikre den gode skole på Frederiksberg. Resulta-
tet blev følgende: 
1. Løbende efter- og videreuddannelse af lærerne 
2. Faglige udfordringer til alle elever 
3. Fokus på trivsel i klasserne, som skaber tryghed for alle 
4. Fysisk rammer, der understøtter læringen  
5. At alle føler sig som en del af fællesskabet 

Om FKF (december) 
Ved opgørelse af medlemstal 
d. 31.12 2012 er der 896 aktive 
medlemmer. Det betyder, at 
FKF fortsat er den største 
kreds i Hovedstadsområdet, 
næst efter Københavns Lærer-
forening, og at FKF fastholder 
således fire kongresdelegerede 
til næste DLF-kongres. De kon-
gresdelegerede er: Ane Søe-
gaard, Anja Løgtholt, Annette 
Juhl og Jørgen Thyregod.  

Læsere i verdensklasse (december) 
Stærkt opmuntret af de netop offentliggjorte gode resul-
tater i læsning, matematik og natur /teknik for børnene i 
4. klasse - og med ønsket om at sætte fokus på, at folke-
skolen er bedre end sit rygte, tager lærerforeninger i 
København, Hvidovre og på Frederiksberg og deres med-
lemmer initiativ til at uddele badges til eleverne med 
teksten ”Læser i verdensklasse”. Forældrene modtager 
en flyer, hvor resultaterne beskrives. FKF sætter desuden 
annoncer i lokalaviserne. 
Aktionens udgangspunkt er et positivt og dialogskabende 
afsæt ift. forældrene, og aktionen får god presseomtale. 

Ny arbejdstidsaftale på Frederiksberg (oktober-januar) 
Forvaltningen og FKF forhandler gennem efteråret 2012 præmisserne for en ny arbejdstidsaftale, da den eksisterende udløber pr. 1. august 
2013. 
En præmis i forhandlingerne er Kommunalbestyrelsen krav om finansiering af ca. 6000 ekstra undervisningstimer, fordelt som en ugentlig 
undervisningslektion mere i 3.-9. klasse. 
For FKF er det afgørende at aftalen sikrer et råderum til lærerne og børnehaveklasselederne og at den reducerede faktor udlignes med færre 
opgaver i faktoren samt at medlemmerne skal have mulighed for at tage aktiv stilling til aftalen ved en ekstraordinær generalforsamling. Det 
er desuden et stort behov at få ligestillet faktortiden for lærere og børnehaveklasseledere. Disse krav opfyldes ved forhandlingen.  
Et historisk stort antal medlemmer deltager i den ekstraordinære generalforsamling 28/1 og aftalen stemmes hjem med stort flertal. Frede-
riksberg Kommune og FKF udsender dagen efter en fælles pressemeddelelse. 

Samarbejde om den dan-
ske model (februar) 
FKF og BUPL Hovedstaden laver 
et fællesbrev til Frederiksberg 
Kommunalbestyrelse under over-
skriften: ”Når mere undervisning 
ikke er bedre – men bare mere”.  
 Ambitionen er at få kommunal-
bestyrelsespolitikerne til at tage 
afstand fra tvungne heldagssko-
ler og lægge pres på folketingspo-
litikerne ift. indgriben i det dan-
ske aftalesystem. 
 samarbejde med LFS, BUPL Ho-
vedstaden og Københavns Lærer-
forening inviterer FKF alle tillids-
valgte til fællesmøde som af-
sluttes med demonstration til 
KL’s hovedkontor. 
Sigtet med mødet er at skabe 
fælles fodslag i den lokale fagbe-
vægelse: En folkeskolereform 
som finansieres  via et overens-
komstresultat med forringelse af 
lærernes arbejdstid er et angreb 
på alle lønmodtageres overens-
komster. 

PPR opsiger lønaftale med tale-høre-
konsulenter (januar 2012-februar 2013) 
PPR opsiger gældende lønaftale for tale-høre-
konsulenterne på PPR.  Lønaftalen var en forventeligt 
en del af en arbejdstidsaftale for tidligere tale-høre-
lærere ved overgangen til konsulenter. 
FKF afholder flere forhandlingsmøder med forvalt-
ning og PPR’s ledelse, men foreløbig uden enighed. 
For FKF er det afgørende, at alle tale-høre-
konsulenter oppebærer deres nuværende løn. 

Netværksmøder 
Foreningen afholder som vanligt løbende netværksmøder med særlige medlemsgrupper 
(børnehaveklasseledere, mediecenter-medarbejdere, læse- og matematikvejledere og pædagogiske kon-
sulenter) om temaer som arbejdstid og arbejdsforhold. 
Skolernes ressourcepersoner med til TR-møde om ressourceudmeldinger. Dette gøres for at sikre, at der 
er sammenhæng mellem de udmøntede timerammer og funktions- og opgavebeskrivelserne på skolerne. 
For mediecentrenes vedkommende er der uenighed med forvaltningen om, hvilke arbejdsopgaver lærer-
ne kan pålægges. Der indkaldes til møde mellem Lærernes Centralorganisation og KL for at finde enighed. 
Enighed opnås mellem forvaltning og FKF. Det understreges, at mediecenter-lærerne skal sikres den nød-
vendige tid til opgaven. 

Kursus for TR, TR-suppleant og AMR (januar)  
Traditionen tro tager tillidsrepræsentanterne, suppleanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne på kur-
sus sidst i januar. I år er vores hovedoverskrifter ”Forslaget til den nye folkeskolereform” og ”OK 13”. 
Vi får besøg af uddannelsespolitiske ordførere fra seks partier i folketinget, som deltager i en panelde-
bat styret af Michael Jeppesen. Det afstedkommer en livlig og humoristisk debat, der dog ikke giver 
klare svar på vores bekymringsspørgsmål i forhold til regeringens udspil. 
Under programpunktet OK13 bliver der især talt om, hvordan vi får mobiliseret til kampagner her i for-
året. Her kommer mange gode ideer på bordet. 
Den sidste dag på kurset har vi heldags-/helhedskole på programmet. Dorthe Junge fra Frederiksberg 
Ny Skole er inviteret til at fortælle om, hvordan de på hendes skole arbejder med helhedsskole. 
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Formandens skriftlige beretning - igen i år udformet som et tilbageblik i punktform på året, der gik. Kom og hør om visionerne for det kommende år på generalforsamlingen 21. marts 2013 

Maj ’12 Juni  ’12 Juli ’12 August ’ 12 September ’12 Oktober ’12 November ’12 December ’12 Januar ’ 13 Februar ’13 Marts ’12 April ’12 

Lokallønsforhandlinger på privatskolerne (april/maj/juni) 
Lokallønsforhandlingerne på de private skoler foregår på den enkelte skole. Det er meget 
forskellige forløb vi er igennem. Generelt kan det mærkes, at statens tilskud stadig er 
faldende. Desværre vælger flere skoler at skære i lærernes lokalløn eller lade den stagne-
re for at opnå balance i budgetterne. På nuværende tidspunkt mangler vi aftaler for sko-
leåret 2012 – 2013 fra 4 skoler. 
Udmøntningsprocenten på skolerne spænder vidt. Den forventelige gennemsnitlige ud-
møntningsprocent ligger på 7,8 %. Tre skole ligger under og fire skoler ligger over. 
Udmøntningsprocenten på hele det statslige område er over 10 %. Her er Det Frie Gym-
nasium som eneste skole på niveau. 
FKF har i flere omgange kontakt til overenskomstudvalget i DLF, hvor vi beskriver, de 
besværligheder vi møder, når der forhandles lokalløn på flere af skolerne. Og i samme 
moment udtrykker vi ønske om, at aftalerne i overenskomsten her ved OK13 bliver æn-
dret til skal aftaler i stedet for kan aftaler, som det er nu. 

Medlemskursus  om  
”Ret og pligt” (oktober) 
Fredag d. 23. november 
deltager ca. 80 medlemmer i 
medlemskurset, hvor Jakob 
Munk Jensen fra DLF på ind-
dragende og underholdende 
vis, oplyste os alle om, hvil-
ke rettigheder og pligter vi 
har som lærere. 
Efter kurset er der lækker 

mad, levende musik og dans 

til midnat. 

Revision af ”Det mener FKF…” (januar-februar) 
Med ”Det mener FKF…” er det bestyrelsens intention at gøre det 
tidligere visionspapir mere konkret, principielt og operationelt 
strategisk.  
Papiret indeholder foreløbig 3 temaer (vedtaget på generalfor-
samlingen 2011): Ledelse, inklusion og løn. Indholdet er revideret 
og følgende to temaer lægges op til drøftelse på generalforsam-
lingen i år: ”Det mener FKF om ARBEJDSMILJØ” . 
Jørgen Thyregod udtræder d. 1. april af bestyrelsen og erstattes 
af 1. suppleant Peter Nielsen, lærer og tillidsrepræsentant på 
Skolen på Bülowsvej. Mads Kyrsting (medlem af bestyrelsen) 
overtager Jørgens plads som kongresdelegeret. 

Lokallønsforhandlinger på alle folkeskolerne (april/maj/juni) 
På Frederiksberg har der været enighed med skolelederne og forvaltningen om, at der skal udmøntes den 
gennemsnitlige forventede lønsum til lærernes lokalløn. Besparelserne på lønsummen som følge af budget 
2012 har på skolerne reelt betydet, at lærernes lønsum er blevet reduceret. 
I samarbejde med flere andre organisationer, bl.a. BUPL Hovedstaden, har FKF på det kraftigste kritiseret en 
besparelse af denne karakter, ligesom FKF overfor skolelederen har opfordret til genforhandling af aftalerne. 
Skolelederne imødekommer ikke ønsket. 
To skoler, Tre Falke Skolen og Søndermarkskolen, udmøntede ikke besparelsen.  

Reallønnen ikke sikret i indeværende 
overenskomstperiode (2011-2013) 
Overenskomstforhandlingerne i foråret 2011 sik-
rer forventeligt ikke medlemmerne i DLF realløn-
nen. Et flertal i FKF’s bestyrelse vælger derfor at 
stemme nej til OK11. 
På det statslige område anbefaler en enig besty-
relse et nej til OK11, idet den store andel af lokal-
løn fortsat er en hindring for det enkelte medlems 
lønsikring.  

OK13—overenskomstforhandlinger 
(vinter/forår) 
Overenskomstforhandlingerne er i gang—i skriven-
de stund kender vi ikke udfaldet af forhandlinger-
ne, men vi kan konstatere, at fronterne er trukket 
meget kraftigt op primært som følge af Moderni-
seringsstyrelsen og KL’s krav om fjernelse af ar-
bejdstidsregler. 


