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2. november 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 10.15 - 14.45 på 

kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud GG, VK. 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 27. september 2017 

 Bilag: Referat fra d. 27. september 2017. 

 

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

 Punkt 7 udsættes til næste møde. 

 

3. DLF´s kongres 

 Orientering om de væsentligste beslutninger på kongressen den 10. - 12. oktober. 

  

 Der var en kort orientering om kongressen. Vigtigste punkt var OK18. Alle vigtige 

 dokumenter ligger i drev. Rent praktisk: Hvis der inkaldes en suppleant, sidder denne for 

 hele kongressen. Der kan ikke skiftes ud. 

 

 Bilag: Vedtagelser og resolutioner 

 

4. Budget 2018 
 A:  Det kommunale budget for 2018, herunder effektiviseringskravet på 10 mio. kr. og 

udmøntningen af den resterende besparelse på 6 mio. kr. fra sidste års budgetvedtagelse. 

A) Budgettet blev vedtaget den 10. oktober. Orientering er sendt ud. 

  Klassestørrelserne var et tema i de politiske budgetdrøftelser. Det vil være et politisk 

 tema det kommende år. Det kan betyde to-lærer-timer i klasser med mange elever. 

  Der tilføres ikke i budgettet resurser til de timer, så udgiften skal findes et andet sted. 

  Udfordringen ved budgettet er, at der skal findes årlige besparelser på 10 (+6) mio. Der 

 er nedsat en styregruppe, der skal se på, hvordan det kan ske. Vores opgave er, at sørge 

 for at holde kommunalbestyrelsen fast på, at de besparelser ikke findes indenfor 

 kernevelfærden, herunder skoleområdet. 

 

B:  Skolernes budget, herunder aktuel status på skolernes økonomiske situation. 

 B) Avedøre står og mangler seks mio. kr. Der skal laves en plan for, hvordan det afvikles. 

 For kollegerne er der selvfølgelig en frygt for afskedigelser. Her skal det nævnes, at der 

 ikke i de sidste mange år har været afskedigelser i kommunen. Der har været 

 forflyttelsesrunder, men i langt de fleste tilfælde er det blevet løst ved naturlig afgang 

 eller lærere, der selv har sagt op. Der blev taget en runde, hvor man orienterede om de 

 
 



 forskellige skolers økonomi. Enkelte andre skoler har også et større eller mindre 

 underskud, men ikke et problematisk underskud. En del skoler går på nuværende 

 tidspunkt i nul eller med et mindre plus. Flere steder kan det også mærkes på 

 vikardækningen. Flere timer bliver aflyst. 

 

  Bilag: Budgetforliget 

    

5. KV-17 
 Fokuspunkter frem til kommunalvalget den 21. november. Mulige temaer: 

 Elevrettigheder 

 Stop-fyldte klasser 

 De fysiske rammer? 

 

Orientering om valgarrangementer. 

 

 Pædagogisk Udvalg har sat gang i en dialog omkring de stop-fyldte klasser. Det er det (og 

 de otte elevrettigheder), vi kommer til at køre med i forhold til KV-17. Der var en 

 opsummering på de tiltag, der er foretaget og hvordan vi videre kan aktivere forældre og 

 borgere. Det handler om eleverne og ikke lærerne. Der skal laves en prioritering af de otte 

 elevrettigheder, som skal benyttes på Facebook. Det står kommunikationsafdelingen for. 

 Der var en drøftelse af, om en annonce i Hvidovre Avis vil have en gavnlig effekt. Det blev 

 vedtaget og indholdet drøftet. 

 Det blev besluttet, at vi på Facebook fokuserer på følgende 4 af de 8 elevrettigheder: 

 Færre elever i klasserne 

 Trivsel blandt alle elever 

 Gode fysiske rammer og et godt indeklima 

 Et godt samarbejde mellem skole og hjem 

 Desuden er der jo valgmøde i Friheden den 6. november, som TV-Lorry arrangerer. FE skal 

 være spørgsmålsstiller om folkeskolen. 

 FE og LM har været til valgmøde hos De Konservative. Det var vel besøgt - også fra andre 

 partier. Der var en kort orientering derfra. 

 

 Bilag: - Tidligere materiale om KV-17. 

   - Referat fra Pædagogisk Udvalgs møde d. 25/10-17. 

 

 

6. Arbejdstid 
 Status på opgaveoversigterne. 

 Konsekvenser. 

 Orientering om status på opgaveoversigterne. De sidste mangler lige at blive lagt ind i 

 statistikken. De er talt op. Der er stor forskel på, hvor meget tid skolerne bruger på de 

 øvrige opgaver. Det er blandt de ting, FE vil tale med TR´erne om på møderne. Meld 

 tilbage til FE om, hvornår man har tid til at mødes omkring dem. 

 

 Bilag: - Optalte opgaveoversigter. 

   - Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 25/10-17. 

 

 



7. Aktiviteter 
Hvilke aktiviteter skal vi som fagforening tilbyde vores medlemmer? 

Det blev på kredsmødet den 27. september blev det aftalt, at PJ udarbejder et forslag til et 

spørgeskema om emnet. Spørgeskemaet udsendes i starten af 2018. 

 

Udskydes til næste gang. 

 

Bilag:  Forslag til spørgeskema 

 

8. OK-18 
 Aktuel status. Kongressen vedtog de krav, som stilles på vores område. 

 På baggrund af TR-mødet den 30. oktober drøftes scenarier i det videre forløb. 

 

 Der var TR-møde i mandags, hvor ABC deltog. Kravene til OK-18 blev vedtaget på 

 kongressen (de bliver udvekslet med KL i december). 

 Der var en drøftelse af, hvordan vi skal melde ud til kollegerne. 

 Det handler om, hvor langt vi er i forløbet. På nuværende tidspunkt vil det være mest 

 oplagt, at FE kommer ud på Faglig Klub og så kan man tage det i større forum i forbindelse 

 med afstemningen. 

 TR´erne skal lige høre ledelsen om, hvorvidt det er ok at bruge 10 min. af et spisefrikvarter 

 på at informere. 

 

 Bilag: DLF’s krav til OK-18 på KL-området 

 

9. Hvad skal vi med skolen – i fremtiden? 
Præsentation af ide til det videre arbejde med ”Hvad skal vi med skole”.  

Beslutning om der skal arbejdes videre med ideen i samarbejde med nabokredse, 

skoletjenesten og meget gerne Skole og Forældre. 

  

 Det næste skridt kommer til at handle om at forestille sig nogle scenarier for fremtidens 

skole (f.eks. med nogle kendte profiler). Vi binder os til at arbejde videre med projektet 

både i forbindelse med de forskellige arrangementer og i kredsen. 

  

 

10. Danmark for Velfærd 

På TR-stormødet den 4. oktober i Odense blev det besluttet, at man lokalt skal arbejde for 

at markere ”Velfærdens dag” den 7. november. 

Mulighederne har været drøftet i STIK-regi. Der er umiddelbart enighed om at bakke op 

om det arrangement, der etableres i København. 

Se mere på ”Danmark for Velfærd”, hjemmeside og Facebook. 

 

 På TR-stormødet i Odense blev der lagt op til nogle aktiviteter på lokalt niveau. Der har 

efterfølgende være møde i STIK. Der var enighed om, at der skal ske noget d. 7/11. Vi 

bakker i den forbindelse op om det arrangement, som finder sted på Bertel Thorvaldsens 

Plads. 

 

Bilag:  Materiale om 7. november arrangement 

   Kredsudsendelse 82/2017 om Danmark for Velfærd - aktivitetspulje 

 



TR-timen: 

 

11. Inklusionsskabelonen 
 Udveksling af ideer til det lokale arbejde med inklusionsskabelonen. Arbejdet skal være 

 afsluttet lokalt inden 1. december. 

 Alle dele af inklusionsskabelonen kan drøftes. 

  

  Der var en runde omkring skabelonen, der skal ligge klar d. 1/12. Der var flere skoler, 

  hvor man ikke ville kunne have den færdig indenfor deadline. Det blev foreslået, at man 

  tog de enkelte dele af skabelonen for sig, så man i hvert fald kom i gang med arbejdet. 

  Forslag om at sende en reminder ud fra officielt hold. De fleste steder er det en opgave, 

  der udføres via de resurserpersoner, der har mest med opgaven at gøre. 

  Efterhånden, som de bliver færdige, bringes de til kredsen, så vi kan udveksle erfaringer. 

 

 Bilag: Inklusionsskabelonen. 

 

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

 kredsmødet. 

 Det handlede bl.a. om uddelegeringen af lederopgaver til lærerne. Dertil handlede det om, 

 hvad man gør i den periode, hvor der er lederskifte. 

 Der vil man ofte opleve, at ledelsesopgaver uddelegeres til forskellige dele af personalet. 

 Nogle gange vil man konsituere en lærer. 

 

13. Punkter til næste møde 

 Uddannelsesparathedsvurdering 

 Aktiviteter 

 OK-18 

 Arbejdstid 

 Budgeteffektivisering 

 

14. Gensidig orientering 
 Det var særdeles spændende. 

 

15. Meddelelser 
 a) Formand:  

  - Husk Søren og Mette i benlås. 

  - Der er kommet en pjece omkring, hvem der kan undervise i Folkeskolens fag. Vær 

   opmærksomme på det, når der ansættes medarbejdere med "særlige kvalifikationer". 

  - Har en kollega fået for meget i løn og det er i god tro, så kan den ikke kræves tilbage 

   på et senere tidspunkt. 

  - Hvis der oprettes tidsbegrænsede stillinger, skal der være en konkret begrundelse på, 

   hvorfor den er tidsbegrænset (f.eks. ved orlov). Økonomisk underskud er ikke en 

   begrundelse. 

  - FE opdaterer "Tjek din lønseddel" til brug i forbindelse med løntjekket. 

 b) Næstformand 



  - Husk temadagen for TR/TR-sup./AMR er onsdag den 29/11. Husk at give  

   beskeden videre. 

  - Husk også at indlevere retningslinjer/politikker vedtaget i MED videre til MRA. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Der har været møde i Hovedstaden Vest. Referatet afventes. 

 g) Center-MED: Der er første møde på mandag. 

 h) Hoved-MED: FE fortsætter som næsteformand. Der kommer en trivselsmåling ud her i 

  starten af det nye år. Husk at få kollegerne til at svare på den. 

 i) Skolekontaktrådet: Der er møde i december. 

 j) Andre: Intet. 

 

16. Eventuelt 
 Intet. 

 

 

Referent: RB  

 


