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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 

 
 

Til Kredsstyrelsen 24. august 2017 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 23. august 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud PJ. 
 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra d. 14. juni 2017 
Bilag: Referat fra d. 14. juni 2017. 

 Referatet er godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
 Den udsendte dagsorden følges. 

3. Fokuspunkter for kredsstyrelsen 2017/18 
På baggrund af debatten på kredsmødet d. 14. juni konkretiseres arbejdet med de 

vedtagne fokuspunkter. 

 Der kommer en liste over, hvad de forskellige udvalg skal arbejde med. Noget af arbejdet 

 er allerede i gang. 

 

Bilag: - Fokuspunkter for 2017/18. 

- Årshjul for kredsstyrelsen. 
-  

4. Budget 2018 
Kort orientering om status for Hvidovre Kommunes budget for 2018 og den 

videre budgetproces. Høringssvar forud for ØU´s 1. behandling af budget 2018 

drøftes og besluttes. 

 FE redegjorde for kommunens økonomi. Med lidt hjælp går budgettet i nul, men der er 

 noget usikkerhed omkring anlægsudgifterne. Der skal desuden findes nogle 

 effektiviseringer for ca. 16 millioner kroner. Der er lavet et sparekatalog, der ikke rammer 

 skoleområdet direkte. SFO-taksten foreslås sat op. 

 Der var en runde, hvor man orienterede omkring skolernes høringssvar. Det handler 

 mange steder om tilfredshed på selve skoleområdet, men kritik af SFO-stigningen samt 

 den manglende rengøring. Desuden risikerer besparelsen på Musikskolen at ramme 

 samarbejdet med folkeskolerne. Høringssvarene sendes til kredsen til orientering. 

 Kredsen leverer selv et høringssvar. Det udarbejdede udkast blev godkendt. 

 Der har ikke været besparelser på skolerne i indeværende skoleår, men tilsyneladende 

 falder antallet af lærere, uden at elevtallet falder. Hvad bliver pengene så brugt på? Vi 

 undersøger tallene nærmere. 

 

mailto:014@dlf.org


2  

Bilag: - Relevant budgetmateriale - budgetanalyse på folkeskoleområdet, 

direktionens budgetkatalog. 

- Forslag til høringssvar. 

 

5. Arbejdstid 
a) Orientering om arbejdet med opgaveoversigter. 

 a) Husk at få afleveret opgaveoversigterne. Hellere før end senere. Kredsen laver en 

  optælling. DLF har lavet et værktøj, vi kan bruge. Vi ser på, om det kan svare sig, eller 

  om vi blot skal bruge vores eget.    

  Når opgaveoversigterne er talt op, afholder MRA og FE et møde med den enkelte 

  skoles TR om indholdet af opgaveoversigterne ud fra vores punktliste. 

 

b) Arbejdstid efter OK-18. 

 b) Kongressen vedtager kravene til OK-18 i oktober. Her bliver arbejdstid helt givet et  

  centralt krav. Det kunne mærkes, at der var nogle arbejdstidsmæssige ting, vi kunne få 

  indført i den lokale forståelse, men som ikke nødvendigvis bliver en del af OK-18. Det 

  arbejde skal også startes op. De enkelte TR´ere tager debatten med medlemmerne. Idéer 

  kunne være maksimale timetal på undervisning, fast faktor på forberedelsen, tid på øvrige 

  opgaver eller lignende. Vi overvejer et elektronisk spørgeskema til medlemmerne for at 

  afklare, hvad der er vigtigst. 

 

Bilag:    Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 16. august. 

 

6. Løn 
 a) Lokale lønforhandlinger 2017.  

  Orientering om lokale   

  lønforhandlinger. 

   a) Kredsen vil bede skolerne om lokale lønforhandlinger. Der er sikkert blevet frigjort 

   nogle lønmidler på de enkelte skoler, som skal genanvendes. FE og MRA sender en 

   forhandlingsanmodning til skolelederne. TR deltager i forhandlingen. 

   

b) Løntjek 2017 

FTF og LO holder løntjekkampagne i uge 38-39. Det foreslås, at vi fastholder 

vores løntjekkampagne på skolerne i uge 44-47 som oprindelig planlagt. 

 b) LO/FTF har flyttet løntjekket til uge 38-39. Fagligt Udvalg fastholder dog, at vi i  

   Hvidovre fortsætter med at afholde det i uge 44-47. Der afholdes møder på alle skoler, 

   hvor kredsen stiller med en mand (FE), som kommer med et oplæg om lønpolitikken 

   samt i samarbejde med TR hjælper med at gennemgå lønsedler.   

 

Bilag: - Referat fra Fagligt Udvalg den 16. august. 

- Kredsudsendelse nr. 063/2017 om løntjek. 

 

7.  OK-18 
  a) Status på OK-18 processen efter medlemsdebatten. 
  a) Det helt store spørgsmål bliver arbejdstid. Det er usandsynligt, at der kan indgås en 

    aftale ved OK-18, hvis KL afviser at forhandle arbejdstid.   

 

b) Festlig faglig fredag d. 22. september. Reklame, praktisk arrangement m.m. 
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b) Fagligt oplæg kl. 16.00. Det tager ca. 45 min. Dernæst skal vi have arrangeret noget 

  fredagsbar, mad og musik. Der skal nogle flyvers/plakater ud inden 1. september. 

  MBL ser på musikken. Maden bestilles udefra (HBC). Oprydningen betaler vi os fra. 

  MBL arrangerer chips etc. 

  Tilmelding sker til TR senest fredag d. 15. september. 

 

8.  KV-17 
Vores kampagne drøftes. Det videre forløb aftales. 

Pædagogisk Udvalg har haft en drøftelse. Planen er, at kampagnen følger op på DLF´s 

"Stop-fyldte klasser" med fokus på børnehaveklasserne. Der skal iværksættes en 

kampagne, der skal bredes ud via Facebook. Drøftelse af, hvordan vi illustrerer de 

stopfyldte klasser. Der arbejdes med et videoindslag. Vi skal også fokuserer på 

indeklimaet i de klasser samt de forældre, der vælger Folkeskolen fra pga. de store 

klasser. 

 

Bilag: Oversigt over antallet af elever i 0. - 3. klasse. 

 

9. Læringsplatforme 
a) Status på anvendelsen af Meebook i indeværende skoleår. 

 a) Der var en runde, hvor der blev gjort status på, hvorledes MeeBook anvendes på de  

  enkelte skoler. Der er tilsyneladende stor forskel på, hvor fornuftigt MeeBook anvendes. 

 

b) SKOK skal drøfte Meebook på mødet den 21. september. Spørgsmål til dette punkt 

 skal sendes senest den 28. august. Vores input til drøftelsen aftales. 

b) Hvis vi har spørgsmål til brugen af MeeBook, så send dem til FE og LM, som tager 

 dem med til SKOK. Det skal ske senest mandag, da de skal ligge til SKOK senest d. 

 28/8. 
 

Bilag: Udvalgte artikler om læringsplatforme. 

 

TR-timen 

10. Langtidssygdom, det sociale kapitel 
 Hvordan hjælper man bedst ved langtidssygdom? Hvornår skal kredskontoret 

 inddrages? Hvordan anvendes det sociale kapitel? 

  

 Jo før, kredsen får kendskab til kolleger, der er langtidssyge, desto bedre kan vi hjælpe 

 de kolleger. Det handler bl.a. om mulighedserklæringer og §56. Jeanettes (JH) lavede 

 et  opdateret notat om det lige før sommerferien. Det ligger i drev. 

 

 Bilag: Oplæg fra JH: ”Længere tids sygdom” 

 

11. Inklusionsskabelon, skolearbejdet 
 Gensidig inspiration vedr. arbejdet med udfyldelsen af inklusionsskabelonen lokalt. 

 På dette møde temaet: Prioritering af indsatser og resurser på alle niveauer. 
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 Pædagogisk Udvalg har talt om at tage de enkelte hovedområder af 

 inklusionsskabelonen op løbende på kredsmøder, hvor vi udveksler info om, hvordan 

 man gør på de forskellige skoler. 

 Det er meget forskelligt, hvor langt de forskellige skoler er kommet i udarbejdelsen 

 såvel som udbredelsen af den lokale skabelon. 

 På næste møde hedder det "Prioritering af indsats og resurser på alle niveauer". Det 

 punkt skal alle TR´ere så vidt muligt have vendt med de relevante kolleger og/eller 

 ledelse. 

 

Bilag: Handleplan for inklusion på skoleområdet. 

12. Nye medlemmer 
 Modtagelse af nye medlemmer, velkomstmapper. Indmeldelse. Aftale om praktisk vedr. 

 lønindplacering. 

  

 Velkomstmapper til nye kolleger er klar på kredsen. De blev proppet ned i folks tasker 

 ved dagens afslutning. MBL udarbejder og sender oplysninger på alle nyansatte. De skal 

 udfyldes og sendes retur. Det var det Claus gjorde før. 

 

13. Hvad skal vi med skolen? 
 Status på "Ambassadørmødet" den 30. august kl. 14 - 16. 

 

 På onsdag d. 30/8 er der møde kl. 14-16. Invitationen er sendt ud. Der skulle gerne dukke 

 nogle lærere op. TR´erne har skullet prikke to kolleger på skulderen, der udover 

 kredsstyrelsen dukker op. De to kolleger skal findes inden mandag d. 28/8. Det er stadig 

 oppe ved Hvidovre Kirkeplads. 

 

Bilag: - Indbydelse til "Ambassadørmødet" 

- Artikler fra Folkeskolen.dk 

 

14. Arbejdstid 
 a) Konkrete spørgsmål, udfordringer eller problemer. Fremsendes så vidt muligt  

  inden kredsmødet. 

 a) - Seniordage og/eller omsorgsdage er hele fridage, incl. evt. aftenmøde. Skal man 

   komme til et aftenmøde, må det betyde, at man kun har brugt f.eks. en halv fridag. 

   Holder man fri en dag, er det hele dagen. 

  - Møder a la sprogbørn skal ikke finansieres via forberedelsen, når forberedelsen er 

   direkte afhængig af undervisningstiden. 

  - Flyttefridag er ikke noget, vi har krav på. Enkelte skoler har lavet en aftale om det, 

   men vi har ikke noget juridisk krav på det. Til gengæld har kommunen en  

   værdibaseret personalepolitik, hvor der blandt andet tages om familievenlige  

   arbejdspladser. 

  - Undervisning, der ligger ud over opgaveoversigten, skal tælles op og regnes med 

   som undervisning. 

  - Den 6. ferieuge. Kort drøftelse af, hvordan den 6. ferieuge registreres. Med hensyn 

   til undervisningstid er opgaveoversigten et løntilsagn med hensyn til   

   undervisningstillæg over 750 timer. 

  - Klassemøder, der er en blanding af forberedelsestid og teamtid, skal registreres  
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   under de rigtige kategorier. Enten teamtid eller fælles forberedelse. 

 

 

 b) TR-tid, optælling. 

 b) Der blev gjort status over de indløbne optællinger. 

 

Bilag: Konkret fremsendte spørgsmål. 

 

15. Punkter til næste møde 

 
 DLF’s kongres 

 Inklusionshandleplanen 

 Faglig Festlig Fredag 

 Budget 

 KV17 

 

16. Gensidig orientering 
Der er TR-træf i Odense d. 4. oktober. Det handler om at sætte fokus på velfærden. Vi 

flytter kredsmødet og så deltager de kredsstyrelsesmedlemmer, der har mulighed for det. 

Kredsmødet flyttes fra d. 4/10 til 27/9. 

Regionalt bliver der sandsynligvis planlagt noget d. 7/11 forskellige steder i landet. Der 

kommer info ud, når kredsen modtager det. Det er de faglige organisationer, der står bag. 

Der er blevet ansat en SFO-leder på Holmegårdsskolen. På Gungehusskolen er der ansat 

en ny afdelingsleder. De mangler stadig en og har samtaler i morgen. Der skal ansættes 

en ny afdelingsleder på Dansborgskolen. 

17. Meddelelser 
a) Formand: Bruger folk Hvidovre-Intra? Svaret er nej. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 
e) Eksterne udvalg: Intet. 

f)  Kursusudvalg: Intet. 

g) BV-MED: Der har været budgetmøde. Ellers intet. 

h) Hoved-MED: Ligeledes budgetmøde. 

i) Skolekontaktrådet: Intet. 
j) Andre: Intet. 

 
 

18. Eventuelt 
 Alle skoler skal lave et ledelsesgrundlag, som skal være klar ved årets udgang. På 

 Risbjerg har lærerne været med til at udarbejde det. Det har endnu ikke været oppe på de 

 andre skoler. TL sender Risbjergs udgave videre til orientering. Husk velkomstmapper til 

 de nyansatte. 

 

 
Referent: RB 


