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

 

23. november 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 22. november 2017 kl. 10.15 - 14.45 på 

kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 1. november 2017 

 Bilag: Referat fra d. 1. november 2017. 

 

 Referatet godkendt 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

 

 Den udsendte dagsorden følges 

 

3. KV-17 

 Kommunalvalget er overstået og resultatet foreligger. 

 Kort drøftelse af det lokale resultat og eventuelle konsekvenser. 

 Hvidovre Lærerforenings indsats op til kommunalvalget. 

 

Valgresultatet blev drøftet. 

Klassestørrelserne har været drøftet meget i valgkampen. Det skyldes blandt andet vores 

indsats for at sætte det på dagsordenen. 

På Facebook er det kampagnen om elevrettigheder, der har været delt mest. 

Videoerne har været mest effektive. 

  

4. Vejledende mål 
 1. december bliver ca. 3.000 bindende mål for undervisningen i folkeskolen gjort 

 vejledende. Det har en betydning for lærere, elever og undervisningen - samt for 

 anvendelsen af den digitale læringsplatform MeeBook. 

 Drøftelse af og beslutning om vores arbejde på den baggrund. 

 

 Bilag: Referat fra Pædagogisk Udvalgs møde d. 15/11-17. 

   Kredsudsendelse nr. 91/2017 – Status på revision af Fælles Mål 

 

Det forventes, at ca. 3.000 bindende mål for undervisningen bliver gjort vejledende snarest. 

Måske som en kalendergave den 1. december?  

Hvordan sikres det, at målene bliver reelt vejledende og ikke fortsat bindende, fordi man 

skal bruge MeeBook? 
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Vi skal være opmærksomme på, at ministeriet ikke kræver læringsmålstyret undervisning. 

Der er heller ikke fra ministeriets side krav om, at man skal anvende læringsplatforme. Der 

er til gengæld krav om, at kommunerne stiller en læringsplatform til rådighed som et 

værktøj, der kan anvendes. 

De ministerielle krav til elevplaner og årsplaner i relation til læringsplatforme undersøges. 

 

5. Inklusion 
 a) Formidling af inklusionsundersøgelsens resultater. 

  På kredsmødet d. 27. september blev formidlingen af resultaterne besluttet. 

  Opfølgning på denne beslutning. 

 

 b) Status på arbejdet med inklusionsskabelonen på skolerne. 

 

 Bilag: - Referat fra Pædagogisk Udvalgs møde d. 15/11-17. 

   - Notat fra FE om formidling af inklusionsundersøgelsesresultaterne. 

 

a) Vi formidler de vigtigste resultater i et Nyhedsbrev nu. Vi pointerer samtidig, at 

undersøgelsen er en 0-punkts undersøgelse. Når inklusionshandleplanen har virket, vil 

vi kunne sammenligne denne undersøgelse med kommende. 

Den enkelte TR drøfter resultaterne med sin ledelse, når det er muligt. 

Undersøgelsen viser, at der er et øget behov for hurtig støtte. Dette kan understøttes af, 

at der i inklusionshandleplanen står, at der skal være nem adgang til viden og hjælp. 

 

b) Arbejdet er meget forskelligt fremskredent på skolerne. 

Pædagogisk Udvalg fremhæver de vigtigste punkter i handleplanen, herunder hvad man 

skal være specielt opmærksom på, på næste kredsmøde. 

Handleplanen er et dynamisk værktøj. 

På Center-MED i december drøfter vi, hvordan det går med den lokale udfyldelse af 

handleplanen. 

 

6. OK-18 
 Aktuel status. 

 

 Kort orientering om, at der ikke er sket noget endnu. Kravene udveksles i december. 

 

7. Arbejdstid 
 a) Opgaveoversigterne. 

  Opgaveoversigterne er gennemgået og optalt. 

  Status og konsekvenser. 

  Møder med TR om opgaveoversigterne. 

 

 b) Arbejdstid i et længere perspektiv. 

  Hvordan gøres det attraktivt at være lærer i Hvidovre gennem gode arbejdsforhold? 

  

 Bilag: - Optalte opgaveoversigter. 

   - Notat fra FE om optælling af opgaveoversigter. 

   - Referat af Fagligt Udvalgs møde d. 15/11-17. 
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a) Generelt er opgaveoversigterne gennemskuelige. Uklarheder er drøftet i møderne med 

TR. Der er en stigning i antallet af lærere, der har over 780 timers fagopdelt 

undervisning. 

Der udbetales ca. 1,6 mio. kr. i undervisningstillæg for undervisning over 750 timer. 

 

b) Vi gennemfører ikke en spørgeskemaundersøgelse, men drøfter det i stedet på møder i 

Faglig Klub. En ny aftale i Hvidovre afhænger også af forhandlingerne ved OK-18. 

Fleksibilitet, maksimalt undervisningstimetal, tid til forberedelse samt pres fra øvrige 

opgaver er vigtige emner. 

 

8. Effektiviseringer som opfølgning på budget 2018-21 
 På baggrund af kommunalbestyrelsens budgetbeslutning om, at der skal effektiviseres for i 

 alt 46 mio. kr. i årene 2018-21, er der nedsat en styregruppe under Hoved-MED som FE er 

 med i. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper hver med 3 medarbejderrepræsentanter. I den 

 arbejdsgruppe, der bl.a. dækker Center for Skole- og Uddannelse, er FE medlem. 

 Kommunalbestyrelsen har sammen med beslutningen om effektiviseringerne tilkendegivet, 

 at serviceniveauet og kernevelfærden i kommunen ikke forringes. 

 Orientering om arbejdet. 

 

 Bilag: - Notat fra FE om effektiviseringer. 

   - Referat af Fagligt Udvalgs møde d. 15/11-17. 

 

 Kort orientering om arbejdet. Gode ideer til effektiviseringer er velkomne. 

 

9. Løntjek på skolerne 
 Som led i kampagnen "Får du det rigtige i løn?", som LO og FTF i fællesskab gennemfører, 

 er der aftalt løntjek på alle skoler som en medlemsservice. 

 Kort orientering om møderne. 

 

 Bilag: - Notat fra FE om løntjek. 

 

 Fremmødet har været pænt og tilbagemeldingerne fra kollegerne positive.  

 

10. Lærerstillinger 
 a) Antal lærerstillinger. 

  Antallet af lærerstillinger i kommunen er faldende. 

  På KRL´s løndataside er lærertallet for august følgende: 

  2015: 555,4  

  2016: 559,7 

  2017: 542,2 

  Augusttallene er de nyeste. 

 

  Elevtallet 5. september er følgende: 

  2015: 5.829  

  2016: 5.869 

  2017: 5.858 
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  Skyldes faldet i lærerantallet dårlig økonomistyring, flere pædagoger i stedet for lærere 

  eller at midlerne anvendes til andre ting? 

 

 b) Uddannet/ikke-uddannet 

  Der er tilsyneladende flere, der ansættes i lærerstillinger, selv om de ikke er  

  læreruddannede. Ifølge vores optælling er der fra 1. august og frem til nu ansat 16 ikke-

  læreruddannede og 20 læreruddannede. For at ansættes som ikke-læreruddannet skal 

  kvalifikationerne i henhold til folkeskolelovens § 28 stk. 2 beskrives. 

  Drøftelse af hvordan vi forholder os til det store antal ikke-læreruddannede, herunder 

  hvordan det påvirker undervisningskompetencekravet. 

 

 c) Forflyttelser 

  På baggrund af underskuddet på Avedøre Skole kan der forventes forflyttelser. Emnet 

  drøftes på næste møde i Center-MED d. 7. december. 

  Drøftelse/præcisering af vores holdning til forflyttelser. 

 

 Bilag: - Hvem kan undervise i folkeskolens fag - pjece fra DLF oktober 2017. 

   - Seneste notat om forflyttelser fra BV. 

 
a) Der er ikke entydige forklaringer på, hvorfor lærerantallet falder, når elevtallet er 

konstant. Der er flere eksempler på, at stillinger ikke bliver genbesat, hvis der 

kommer opsigelser i løbet af skoleåret. Opgaverne dækkes ved interne rokader, men 

det betyder, at andre opgaver ikke bliver udført, for eksempel støtteundervisning eller 

vejledningsopgaver. 

Alt andet lige betyder færre lærere til det samme antal elever en serviceforringelse. 

 

b) Vi beder om en beskrivelse af hvilke særlige kvalifikationer en lærer har, der 

ansættes efter folkeskolelovens § 28 stk. 2. Vi gør opmærksom på, at ansættelse efter 

denne paragraf ikke giver generel undervisningskompetence. 

Vi skal samtidig være opmærksomme på, at kravet er, at 90 % af undervisningen i 

2018 skal varetages af lærere med undervisningskompetence (=linjefag eller 

tilsvarende). 

 

c) Punktet drøftes på Center-MED den 7. december. Der bør være klare regler for 

procedurerne for forflyttelser. Det er vigtig at understrege, at man er ansat i 

kommunen, ikke på enkelt skole. 

Reglerne for tidsbegrænset ansættelse blev kort gennemgået. Der skal foreligge en 

konkret begrundelse for en tidsbegrænsning. Dårlig økonomi og mulige besparelser 

er ikke en gyldig begrundelse. 

 

11. Temadag 29. november 
 Orientering om indholdet. 

 

 Bilag: Program for dagen. 

 

 Indholdet bliver primært ”Vold og Trusler” og ”Magtanvendelse” samt lidt ok OK-18. 
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12. Medlemsaktiviteter 
 Hvilke aktiviteter skal vi som fagforening tilbyde vores medlemmer? 

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

 spørgeskema om emnet. Spørgeskemaet udsendes i starten af 2018. 

 

 Bilag: Forslag til spørgeskema. 

 

 Udkast til spørgeskema blev drøftet. Det tilrettes og aftales endeligt på næste kredsmøde. 

 

TR-timen: 

 

13. Uddannelsesparathedsvurdering 
 Udfordringer i 8. klasse med Uddannelsesparathedsvurderingen. 

 

 Bilag: Notat fra LM. 

 

På 8. årgang betyder de nye regler en øget arbejdsbyrde for klasselærerne. Eleverne 

deltager i en lang række aktiviteter og der skal laves en individuel vurdering af, om eleven 

er parat til at starte på en ungdomsuddannelse. 

De mange aktiviteter rammer den almindelige undervisning ekstra hårdt, fordi årgangen i 

forvejen har mange aktiviteter, der bryder den kontinuerlige undervisning. 

Opgaverne med uddannelsesparathedsvurderingen bør stå på opgaveoversigterne og 

medregnes i vurderingen af tidsforbruget. 

Der er udfordringer med skole/hjemsamtalerne, hvor både klasselærer og UU-vejleder skal 

deltage. 

Det skal præciseres, at vejledning af eleverne om ungdomsuddannelserne er en vigtig 

opgave. 

 

14. Arbejdstid 
 Konkrete udfordringer/problemer/fortolkninger. 

 Fremsendes inden mødet til kredskontoret. 

 

 Enkelte konkrete problemer blev drøftet. 

 

15. Gensidig orientering 

 
 Gennemført 

 

16. Punkter til næste møde 

 

 Kommunikationsplatform 

 Medlemsaktiviteter 

 Hvad skal vi med skolen? 

 Inklusionshandleplan 

 Generalforsamling, tidsplan 
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17. Meddelelser 
 a) Formand 

 b) Næstformand 

 c) Kasserer 

 d) Interne udvalg 

 e) Eksterne udvalg 

 f) Kursusudvalg 

 g) Center-MED 

 h) Hoved-MED 

 i) Skolekontaktrådet 

 j) Andre 

 

 a) Fremover kommer alle kreds- og TR-udsendelser via den nye kommunikationsplatform. 

  Man kan logge på nu. Mere på næste kredsmøde. 

  Opmærksomhed på kredsudsendelsen om folkeskolens resurser. 

 c) Vi skal til Erhvervsstyrelsen angiver de reelle ejere af Hvidovre Lærerforening samt 

stifterne. De reelle ejere angives som kredsstyrelsen, der er de beslutningstagende. 

Stifterne eftersøges. 

 g) Der har været første møde. FE blev valgt som næstformand. 

 i)  Der er møde den 12. december, hvor blandt andet skoledistrikterne skal drøftes. 

 

18. Eventuelt 
 

 Husk tilbagemelding til LM om praktik. 

 

 

 

 

ORD: MRA                  REF: RB  

 


