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• Formandens beretning 
o Beretningen omhandler bl.a. begejstring over, at vi har mulighed for at mødes så mange 

på Årskurset, børnehaveklasselederudvalgets arbejdsopgaver, den obligatoriske 
sprogtest, minimumsnomeringer i daginstitutioner, OK21, nyt faktaark omkring 
lønforhold, facebook-gruppe, inklusion og den nye undervisningsminister og til sidst en 
opfordring til at udfylde evalueringsskemaerne. Beretningen modtages med klapsalver. 

o Beretningen vedlægges referatet. 
• Pia Jessen, der er formand for Børnehaveklasseforeningen fortalte bl.a. om foreningen, der 

ikke er en del af Danmarks Lærerforening, men hvor man har stemmeret, hvis man er 
medlem af DLF. Hun talte om foreningsbladet ”Skolestart”, som man kan abonnere på, 
selvom man ikke er medlem af Danmarks Lærerforening. I tråd med Bentes reference til den 
obligatoriske sprogtest på skoler med mange tosprogede elever, fortalte Pia Jessen om 
hendes syn på testen. Hun mener, at testen er udmærket, men at den ikke burde bruges til at 
vurdere, om nogle børn bør gå børnehaveklasseåret om. Pia Jessen deltager aktivt på 
Folkemødet. Egtmont Fonden har beskæftiget sig med temaet ”det gode børneliv”.  

• Eventuelt 
o En børnehaveklasseleder står i en situation, hvor lederen gerne vil sætte 

børnehaveklasselederne på lærerløn, hvis Uffe Rostrup enten ringer til lederen og 
anbefaler det, eller andre af foreningens børnehaveklasseledere kan skrive deres navne 
og telefonnumre, så lederen kan ringe til dem og få hjælp til, hvordan man kan gøre det. 
 Uffe Rostrup tilføjer, at man skal være opmærksom på, at man ikke må være ansat 

som lærer, når man arbejder i en børnehaveklasse, men gennem funktionstillæg i en 
lokalaftale kan man nå op på niveau med lærernes løn. 

• FSLs formand, Uffe Rostrup beretter om nyt fra foreningen og svarer på spørgsmål. 
o Det lykkedes ikke at få gennemført, at få børnehaveklasselederne på lærervilkår og -løn i 

processen efter de reelle overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne kom slet ikke så 
langt begrundet med tidsmangel. 
 Udmeldingen fra Uffe Rostrup starter en livlig debat i salen og konkrete spørgsmål 

omkring muligheden for at opnå lærerløn. 
 Punktet omkring fyldte en del, og dermed blev der ikke tid til andre punkter. 


