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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. september 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 13. september 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kreds-

kontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

Afbud: JT, PJ, LM, RB. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 23. august 2017 
Bilag: Referat fra d. 23. august 2017. 

  Referatet godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  Fokuspunkter for kredsstyrelsen 2017/18 

På baggrund af debatten på kredsmødet d. 14. juni og 23. august præciseres det konkrete 

arbejde med de vedtagne fokuspunkter. Mange af de konkrete handlinger fremgår af de 3 

bilag om fokuspunkter. 

 

I de nuværende skemaer er det relativt tydeligt, "hvornår, hvem og hvordan" ifht. div. 

fokuspunkter. 

  Vi skal være opmærksomme på at få lavet en konkret opfølgning på fokuspunkter. 

  Et af fokuspunkterne er at få et overblik over hvilke retningslinjer de forskellige skoler 

har, og få dem samlet i en mappe. MRA har lavet en skabelon til at føre disse på. 

 

Bilag: - Fokuspunkter for 2017/18. 

     - Årshjul for kredsstyrelsen 

     - Notat fra FE 

 

4.  Inklusionsundersøgelsen 
Præsentation af resultaterne af inklusionsundersøgelsen fra foråret. Drøftelse. 

Det videre arbejde på baggrund af undersøgelsens resultater aftales. 

 

Resultaterne blev drøftet. De bliver analyseret nærmere. Punktet genoptages på 

kredsmødet d. 27. september. 

Man kan bruge resultaterne lokalt på skolerne, f.eks. under arbejdet med den nye 

inklusionsskabelon. 

Hvilke tendenser kalder på kredsens handling: 
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Sammenligne med den forrige undersøgelse: Hvad ser bedre ud? Hvad ser vanskeligere 

ud? 

Vi laver et highlight efter dagens kredsmøde, og aftaler nærmere om formidling af 

resultaterne på næste kredsmøde. 

Vi kunne indsamle viden fra kompetencecentrene ifht. hvilke slags problematikker de 

oftest oplever, samt i hvilket omfang deres elevtal er steget. 

 

Bilag: - Resultater, inklusionsundersøgelsen 

 

5.  DLF’s kongres 
DLF holder kongres den 10. – 12. oktober i Tivoli Kongrescenter. 

  Orientering om den foreløbige dagsorden og indhold i kongressen 

  Der er 5 reelle punkter: 

1. Formandens Beretning 

2. OK krav 

3. Folkeskoleidealet 

4. Arbejdsliv 2017, profession og rammer 

5. Demokratiets fremtid 

 

Muligvis bliver rækkefølgen anderledes. 

 

  Bilag:  Notat om kongressen. 

 

6.  Budget 2018 og velfærdsinitiativer 
a) Kort orientering om budget 2018. Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgettet den 12. 

september. 

Det videre arbejde. 

a) FE orienterede ombehandlingen af budget på kommunalbestyrelsesmødet, og den var, 

kort sat, kort og sober. 

 

b) Danmark for Velfærd – TR-stormøde i Odense den 4. oktober 

Overvejelser om lokale initiativer via de elektroniske medier. 

  b) Vi skal overveje hvordan vi får mere hype omkring "Danmark for Velfærd". 

 

  Bilag: - Oversigt over emner i skolebestyrelsernes udtalelser. 

    - Materialer om Danmark for Velfærd. 

      

7.  OK-18 
 

a) Aktuel status – kort orientering 

  FE gav en kort status. Lige pt. har alle i forhandlingsfællesskabet givet hånd på, at hvis 

  der ikke er reelle forhandlinger, så bliver der ingen aftaler. 

  Fronterne er trukket op, men der kan være meget spin i det. Lokalt er der opfordret til, 

  at man taler med politikere om, at de skal fortælle KL, at de skal til forhandlingsbordet, 

  og at det er vigtigt at få et forhandlet resultat. 

  Den 5/10 udkommer "Lock-out" af Anders Peter-Mathiasen, som omhandler hele 

  forløbet omkring lockouten i 2013. 
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b) Festlig faglig fredag d. 22. september. Reklame, praktisk arrangement m.m. 

b) Pt. er der meget få tilmeldte til Faglig, Festlig fredag. Hvis ikke vi når 30 tilmeldte 

  inden fredag eftermiddag, aflyser vi. 

 

Bilag: Reklamemateriale m.m. 

  

8.  KV-17 
  Plan for aktiviteter. 

 

 FE gennemgik bilaget. 

 PU viser deres kampagne, der "tapper ind" i DLF´s kampagne "Stop-Fyldte Klasser". 

 Der foreslås både at lave den som film og foto, der kan postes digitalt, laves som plakat 

 og løbeseddel. 

 

 PU lægger sidste hånd på kampagnen, og den sendes hurtigt ud på Facebook, hvor vi 

 kan dele den ud i de lokale grupper. 

 

 Vi arbejder på et politisk møde ultimo oktober. FE inviterer politikere, ML undersøger 

 om Simon Kratholm kan/vil være ordstyrer. Der skal inviteres lærere, forældre og andre 

 interesserede. Der skal reklameres på Facebook. 

 

 Vi skal kontakte Hvidovre Avis til at skrive om vores kampagne, reklamere for vores 

 arrangement. Emner som "det gode skoleminde", stopfyldte klasser", "inklusion" kunne 

 sættes på dagsordenen. FE tager kontakt til Hvidovre Avis. 

 

  Bilag: Plan for aktiviteter op til KV-17. 

 

TR-timen 
 

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

dette møde temaet: Prioritering af indsatser og resurser på alle niveauer.  

Gruppedrøftelse. 

 

BEMÆRK: MEDBRING JERES SKOLES KONKRETE ARBEJDE MED DETTE 

EMNE. 

 

På Dansborg er arbejdet ikke påbegyndt, men dialogen er i gang, og det har været omkring 

FU.  

På Risbjerg har man haft resursepersoner til at skrive de forskellige afsnit. 

På Engstrand vil planerne blive offentliggjort kommende mandag. 

På Frydenhøj ligger arbejdet i PU inden det kommer forbi MED og Skolebestyrelsen. 

 

Bilag: Handleplan for inklusion på skoleområdet. 
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10.  Arbejdstid 
Konkrete spørgsmål, udfordringer eller problemer. Fremsendes så vidt muligt inden 

 kredsmødet. 

 

UU-vejledning, parathedsvurdering mv. fylder enormt meget på 8. klassetrin. Det giver 

udfordringer både timemæssigt og pædagogisk. Punktet er stort, og bør tages op på et 

senere tidspunkt. 

 

Det er problematisk at der flere steder ikke er helt styr på opgaveoversigterne ved 

skoleårets start, bl.a. fordi en opgaveoversigt er et løn-tilsagn. Det er IKKE et dialogmøde, 

når man under opgavefordeling er inde og snakke med en leder om en "hurdle" eller lign. 

 

  Bilag: Konkret fremsendte spørgsmål. 

 

11.  Løntjek 2017   
  Oplæg til indhold i løntjekdagene på skolen. 

   

  Der skal laves et opslag på Facebook om, at vi ikke har løntjek i uge 38-39 men i uge 44-

  47. 

 

  Bilag: Forslag til indhold. 

 

12.  Lærerens dag 
  Torsdag den 5. oktober er det lærerens dag. Orientering fra skolerne om der er aktuelle 

  planer om at fejre lærerne. 

 

  På enkelte skoler bliver Lærerens Dag markeret - vi er spændte på om det snart breder sig 

  til flere skoler. 

 

13.  Punkter til næste møde 
 Kommunalvalg 

 Inklusion 

 Generalforsamling 

 Kongres 

 

14.  Gensidig orientering 
  Bliver reglerne for om man slår en stilling op fulgt? Som minimum skal en stilling opslås 

  på kommunens hjemmeside. 

 

  Når man ansætter en "lærer med særlige kvalifikationer" (ikke uddannede lærere), skal der 

  foreligge en beskrivelse af deres "særlige kvalifikationer". 

 

  Hvor mange ansatte er der på nedsat tid? 

 

  Der udarbejdes et notat om ovenstående. 

 



5 

 

15.  Meddelelser 
a) Formand: Der er udsendt Nyhedsbrev til videreformidling. 

- Der er udkommet en VIVE-rapport om skolernes undervisningseffekt. Hvidovre 

 ligger i "middel". 

- En BUPL tillidsrepræsentant der blev afskediget, har vundet en sag, da hun blev 

 fyret uberettiget. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: En mindre fejl i systemet har betydet, at enkelte medlemmer har fået betalt 

for meget. GG sender en liste ud til hver enkelt TR, som skal tage fat i de medlemmer 

der har betalt for meget, så de kan få pengene igen. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Intet. 

g) BV-MED: Intet. 

h) Hoved-MED: Den nye MED-aftale er godkendt. Det er primært noget der vedrører de 

nye Center-MED, samt nogle mindre opdateringer. 

i) Skolekontaktrådet: Intet. 

j) Andre: Intet. 

  

  

16.  Eventuelt  

  Intet. 

 

 

 

 Referent: MBL 


