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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14  
Idrætsvej nr. 73, 2650  Hvidovre 
Tlf. 36777014   014@dlf.org 
www.dlfkreds14.dk 

 

28. september 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 27. september 2017 kl. 10.15 - 14.45 på 

kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 13. september 2017 

 Bilag: Referat fra d. 13. september 2017. 

 Referatet er godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. DLF´s kongres 

 Orientering om de væsentligste emner på kongressen den 10. - 12. oktober, som det ser ud 

 lige nu. 

 Det foreløbige kongresmateriale er lagt ud. FE gennemgik kort, hvad der ligger pt. Det 

 vil være en god idé at få det læst inden kongressen. Der er kongresforberedende møde 

 torsdag-fredag i næste uge for delegerede og suppleanter. 

 

 Bilag: Relevant kongresmateriale. 

 

4. Inklusionsundersøgelsen 
 De vigtigste resultater drøftes og formidlingen af dem besluttes. 

 Der er udarbejdet en rapport fra undersøgelsen. Vi mener, at undersøgelsen er valid i 

 forhold til svarprocenten. MBL laver en skoleopgørelse af resultaterne, som kommer ud 

 senere. 

 Pædagogisk Udvalg har udarbejdet nogle punkter, som det er muligt at gå videre med: 

 89 procent mener, at de kan få hjælp fra skolens resursepersoner inden for 2-4 uger. 

 81 procent mener, at de har elever, der ikke får den hjælp, de har behov for. Det er 

 foruroligende, at der sidder så mange elever, der ikke får den nødvendige støtte. 

 64 procent mener ikke, de er rustede til at varetage inklusionsopgaven til trods for ICDP, 

 ect. 

 Vi skal finde ud af, hvad der skal til, for at lærerne føler sig uddannelsesmæssigt rustet til at 

 løse opgaven. Det er en problemstilling, der går igen fra de forrige inklusionsundersøgelser. 

 Vi kommer nok aldrig i en situation, hvor den enkelte er klædt på til at kunne forholde 

 sig til alle de forskellige diagnoser. Spørgsmålet er, om ikke det vigtigste er, at der er 

 hjælp til rådighed for læreren, når problemet opstår. Det handler også om læringsmiljøer for 

 de elever, der har udfordringer. De læringsmiljøer er selvfølgelig også et spørgsmål om 

 lokalemæssige resurser. 
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 Det kan også være en mulighed at skabe fokus på behovet for flere kvalificerede lærere i 

 timerne. Ofte er den støtte, der er til rådighed, langt fra klædt fagligt på til at løse opgaven, 

 hvilket betyder, at eleven bliver taget med ud af klassen og derved ender med at blive 

 eskluderet. Klassestørrelsen er også en problematik, vi må forholde os til. Kort sagt: Flere 

 kvalificerede hænder i klassen, bedre fysiske rammer (maks 24 elever i klassen) og bedre 

 efteruddannelse af lærerne til at varetage inklusionsopgaven (ikke fælleskurser). 

 Det vil være en god idé at tage undersøgelsen op i MED, så vi kan få lavet en 

 forventningsafstemning mellem lærere og ledere for at finde ud af, hvad succeskriteriet er. I 

 sammen omgang er det vigtigt at tage de 81 procent op, der har elever, der ikke får den 

 særlige støtte, de har behov for. 

 Det er vigtigt, at vi giver inklusionsskabelonen mulighed for at komme til at virke ude på 

 skolerne, inden vi laver en ny undersøgelse. Den nye undersøgelse ville være en god idé at 

 lave i samarbejde med forvaltningen. 

 Der skal gives en tilbagemelding om undersøgelsen til medlemmerne via et nyhedsbrev. TR 

 tager undersøgelsen op med skoleledelsen. 

 

 Bilag: - Inklusionsundersøgelsen. 

   - Referat fra Pædagogisk Udvalgs møde d. 20/9-17. 

 

5. KV-17 
 Kampagne og møde. 

 

 I Glostrup har man besluttet, at der fra skolestart højst skal være 22 elever/klasse. Denne 

 beslutning har skabt stor debat på Facebook, i SKOK og i Hvidovre Avis. 

 Det planlagte valgmøde kommer vi til at aflyse. Der er ganske enkelt ikke ledige datoer. Vi 

 er inviteret til at deltage i de konservatives valgmøde, der afholdes i Lille Friheden den 26. 

 oktober. TV-Lorry afholder valgmøde i Hvidovre den 6. november, her vil skolen også 

 være på dagsordenen. 

 Vi fortsætter med vores kampagne "Stop-fyldte klasser". Der skal højst være 24 elever i 

 hver klasse. 

 

 Bilag: - Tidligere materiale om KV-17. 

   - Referat fra Pædagogisk Udvalgs møde d. 20/9-17. 

 

6. Arbejdstid 
 Status på opgaveoversigterne. 

 

 Nu ligger der 8 af 9 skolers opgaveoversigter med udregninger. FE tager en snak med den 

 enkelte TR om, hvordan det ser ud på den enkelte skole. Det ser meget ud som sidste år. 

 Der er blevet set lidt på, at gennemsnit er én ting, men vi ser også på, hvor mange der ligger 

 henholdsvis under og over gennemsnittet. 

 Igen i år har det flere steder været et problem at få opgaveoversigterne færdige til tiden. Til 

 gengæld er opgaveoversigterne generelt mere gennemskuelige end tidligere. 

 Der er flere steder, hvor det har været en stor udfordring at få udleveret de endelige 

 opgaveoversigter. Opgaveoversigten skal ifølge reglerne ligge klar, inden normperioden 

 starter, dvs. senest d. 31/7. 

 Forslag om at lave en retningslinje i MED omkring forløbet af fagfordelingen og 

 udarbejdelsen af opgaveoversigten. 
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 Bilag: - Foreløbig optalte opgaveoversigter. 

   - Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 20/9-17. 

 

7. Aktiviteter 
 a) Fastlæggelse af generalforsamlingsdato 

  Da årsplanen for kredsstyrelsen blev besluttet i foråret, blev generalforsamlingsdatoen 

  ikke endelig fastlagt. Mulighederne var torsdag den 15. marts eller fredag den 16. marts. 

  Det blev aftalt, at vi skulle beslutte datoen på baggrund af tilmeldingen til FFF. 

  På baggrund af den meget lille tilslutning til FFF foreslås det, at vi holder general-

  forsamling torsdag den 15. marts. 

 a) Det er vedtaget, at generalforsamlingen afholdes torsdag d. 15. marts 2018. 

 

 b) Hvilke aktiviteter skal vi som fagforening tilbyde vores medlemmer? 

  Det drøftes, om vi skal spørge vores medlemmer, hvad de egentlig ønsker af aktiviteter, 

  der har et socialt præg. PJ kommer med et oplæg. 

 b) Det seneste arrangement fra Hvidovre Lærerforening blev aflyst på grund  

  af manglende tilmeldinger. Spørgsmålet er, hvilket behov medlemmerne har for faglige 

  og sociale aktiviteter? Hvordan skal vi henvende os til medlemmerne? Hvad ønsker 

  medlemmerne af deres TR og kredsen? 

  Det skal vi have undersøgt. PJ udarbejder et udkast til undersøgelsen til afvikling efter 

  nytår. 

 

TR-timen: 

 

8. Inklusionsskabelonen 
 Udveksling af idéer med hensyn til arbejdet med udfyldelsen af skabelonen lokalt. Denne 

 gang specielt med fokus på punkterne "Elevinddragelse" og "Progression af faglighed, 

 trivsel samt elevernes sociale og personlige kompetencer". 

 

 Udsat til næste møde. 

 

 Bilag: Inklusionsskabelonen. 

 

9. Arbejdstid 
 Konkrete problemer, udfordringer eller fortolkninger. Fremsendes så vidt muligt inden 

 kredsmødet. 

 

 Den udgår. 

 

10. Punkter til næste møde 
 - Orientering fra DLF´s kongres. 

 - Uddannelsesparathedsvurdering. 

 

11. Gensidig orientering 
 Gennemført. 
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12. Meddelelser 
 a) Formand:  - FE og MBL skal til møde om DLF´s nye kommunikationsplatform. 

      Den kommer ud til kredsstyrelser efter efterårsferien, TR´er i  

      november og medlemmer i starten af 2018. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) BV-MED: Er blevet til Center-MED. FE og MRA er udpeget fra  

     lærerside. PJ er udpeget som suppleant. 

 h) Hoved-MED: Ingen nye møder. Der er kommet en ny MED-aftale. Den kan findes 

     på HvidovreIntra. 

 i) Skolekontaktrådet: Skolernes fysiske rammer og klassekvotienterne har været oppe til 

     debat. Desuden var MeeBook på dagsordenen. Den store udfordring 

     er, at forældrenes adgang til MeeBook er besværlig og de få der har 

     adgang, synes de nye elevplaner er meget uoverskuelige. Det bliver 

     taget op igen. Der skal evalueres på MeeBook. Adgangen til support 

     til MeeBook foregår via Facebook. Det er under al kritik. 

 j) Andre:  - Der var en runde omkring de nye rygeregler. 

     - Der skal findes en ny afdelingsleder til Frydenhøjs indskoling. 

      Holmegård og Avedøre er i gang med at ansætte nye  

      viceinspektører. 

 

13. Eventuelt 
 Intet. 

 

 

Referent: RB 

  

 


