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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14  
Idrætsvej nr. 73, 2650  Hvidovre 
Tlf. 36 77 70 14   014@dlf.org  dlfkreds14.dk 
 
 

15. juni 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2017 kl. 10.15 - 12.15 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre, med efterfølgende socialt samvær. 

Afbud: GG, LP. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 31. maj 2017 
Bilag: Referat fra d. 31. maj 2017. 

  Referatet er godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  Fokuspunkter for kredsstyrelsen 

 Kort drøftelse af fokuspunkter for det kommende skoleår for kredsstyrelsen på baggrund 

af debatten på de tidligere kredsmøder. 

  Beslutning om fokuspunkter. 

 

  FE, VK og MRA har lavet tre udkast til vores tre fokuspunkter. Der blev kommenteret på 

processen og der kom idéer om at bryde den op i nogle mere håndterbare modeller, som 

man arbejder videre med på bestemte tidspunkter i løbet af skoleåret. Nogle af 

fokuspunkterne skal sættes mere op til udvalgene, således at FU f.eks. tager sig af MED 

og PU tager sig af den skolepolitiske dagsorden. 

  Det blev foreslået at lægge kredsinternaterne i skoleårets start, så man kan drøfte 

fokuspunkterne fra skoleårets start. Vi tager det med i overvejelserne for skoleåret 

2018/19. 

 

Bilag: Beskrivelse af de 3 fokuspunkter. 

 

4.  Inklusionsundersøgelse 
Kort status på inklusionsundersøgelsen. Antal besvarelser m.m. Selve undersøgelsens 

resultater behandles efter sommerferien. 

 
  Opfølgning på inklusionsundersøgelsen: ca. 300 har svaret. Der var en opfølgningsrunde 

  på, hvordan det var gået på de enkelte skoler og hvad man havde gjort. Undersøgelsen 

  løber til næste fredag. Der er kage til den skole med højest svarprocent. 
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5.  Kommunalvalg 
  Beslutning om afholdelse af møde om folkeskolen forud for kommunalvalget. 

   

  Oplægget blev drøftet og det blev vedtaget, at der skal arbejdes videre med at arrangere 

  møde om (Morgen)dagens folkeskole i Hvidovre. 

 

  Bilag:  Oplæg til indhold i møde om folkeskolen. 

 

6.  OK-18 
  Kort orientering om hovedstyrelsens behandling af kredsenes overenskomstkrav. 

 

  Kort orientering fra FE omkring de indkomne forslag til krav. Kravene vedtages endeligt 

  på kongressen i oktober. 

 

  Bilag: Oversigt over forslag til OK-krav. 

 

7.  Hvad skal vi med skolen 
Status på arbejdet, herunder arbejdet på skolerne med at finde formålsambassadører. 

Orientering om mødet den 30. august kl. 14.00 - 16.00 for formålsambassadørerne. 

 

Kort orientering fra VK. Formåls-ambassadørmødet kommer til at ligge onsdag d. 30. 

august kl. 14-16. Der skal findes to skoler, der kan og vil deltage. Det skal være nogle, der 

kan byde ind med, hvordan vi får noget mere kreativitet ind i undervisningen. Der 

kommer en trykt plakat, som kommer ud i starten af august. Inden da skal man lige prikke 

et par kolleger inden sommerferien. 

  

8.  DLF´s folkeskoleideal 
  Oplæg om folkeskoleidealet. Drøftes videre under Walk-and-talk eller sail-and-talk. 

 
 VK kom med et oplæg om, hvordan arbejdet med folkeskoleidealet er gået indtil videre. 

Der har været nogle seminarer siden sidste års DLF-kongres. De konstituerende principper 

er blevet kogt ned til nogle temaer, som folkeskolen skal bygge på. Følgende 4 ud af 9 

temaer blev kort gennemgået: 

 Fællesskab og kultur 

 Demokratisk deltagelse 

 Skolens viden og faglighed 

 Et mangfoldigt undervisningsbegreb 

  De fire punkter blev taget med på dagens arrangement, hvor de blev drøftet. 

 

9.  Punkter til næste møde 
 Kommunalvalg 

 Budget 

 Arbejdstid 

 Nye medlemmer 

 Fokuspunkter 
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 Hvad skal vi med skolen? 

 

10.  Gensidig orientering 
  Gennemført. 

 

11.  Meddelelser 
a) Formand: Der er kommet en TR-udsendelse om en tælle-app (Dialog-app), som er 

udviklet af hovedforeningen. I Hvidovre er den ikke videre brugbar pga. vores fælles 

forståelsespapir. Vi udsender en orientering om Dialog-appen, så må man selv finde ud 

af, om man vil benytte sig af den. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: Husk lige at være opmærksom på medlemmer, der kommer ind og 

medlemmer der skal videre eller på pension. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: MRA har været til møde om arbejdsmiljø. Der blev drøftet 

risikovurderinger i forhold til de områder af skoleverdenen, hvor risikoen for 

arbejdsskader er større end forventet. Det vender vi tilbage til på kredsniveau. 

f) Kursusudvalg: Der er opstartmøde i morgen i Hovedstaden Vest vedr. kommunikation. 

Pelle og Morten Bo vender tilbage med info efter mødet. 

g) BV-MED: Der har været møde. Det handlede om arbejdsmiljø og budget. Omkring 

arbejdsmiljø har man lavet en statisik over de "langtidsfriske", som har haft meget få 

sygedage. Der var en orientering af de mulige besparelser, som kan ramme skolerne på 

grund af øget forbrug på specialundervisningsområdet. Dertil en orientering omkring 

forsøget om de kortere skoledage og deltagelse i Lars Løkke forsøget. 

h) Hoved-MED: Budgettet har været drøftet. Som det ser ud nu, ved man ikke meget om, 

hvordan det præcist kommer til at se ud, så man vil ikke melde for meget ud endnu. 

i) Skolekontaktrådet: Intet. 

j) Andre: Intet. 

 

12.  Eventuelt 
  Intet. 

 

TR-timen 
 

13.  Vikarer i folkeskolen 
  På baggrund af den nye § 30 c i folkeskoleloven orienteres om, hvilke tiltag skolelederen 

  skal tage, inden der kan ansættes ikke læreruddannede undervisere. 

   

  Der er problemer med, at ikke-uddannede uden særlige kompetencer udfører  

  undervisningsarbejde. Kravene til undervisningskompetence er beskrevet i  

  Folkeskoleloven. Ombudsmanden har været ude med kritik af, at lovgivningen ikke blev 

  overholdt. 

  Vi tager det op efter sommerferien, hvordan vi gør i Hvidovre. 

 

  Bilag: Folkeskolelovens § 30 c med kommentarer. 
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14.  DLF´s medlemskonferencer 
Kort orientering. 

 

Husk lige at gøre kollegerne opmærksomme på de arrangementer, som de kan deltage i i 

DLF-regi. 

 

Bilag: - TR-udsendelse nr. 13/2017. 

  - TR-udsendelse nr. 14/2017. 

   

 

 

 

Referent: RB 


