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

 

15. december 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 13. december 2017 kl. 10.15 - 14.45 
på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 22. november 2017 

 Bilag: Referat fra d. 22. november 2017. 

 Referatet er godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

 Kredsinternatet er fastlagt til d. 28/2 - 1/3-2018. 

 

3. Inklusionshandleplan 

 Gennemgang af vigtige punkter i den inklusionsplan, som skolerne har udarbejdet. 

  

 Oplæg fra MBL og VK om inklusionsskabelonen. 

 TR sender et link eller fil til MBL med skolens inklusionshandleplan. 

 Vær specielt opmærksom på punkt 1, 4 og 5 i handleplanen. 

 - prioritering af indsatser og resurser på alle niveauer. 

 - adgang til viden og hjælp. 

 - praksisnær kompetenceudvikling, sparring og supervision af medarbejderne. 

 

 Bilag: Skabelon til inklusionsplan. 

  

4. Hvad skal vi med skolen? 
 Orientering om næste aktivitet i samarbejdet om "Hvad skal vi med skolen?" 

 VK har haft møde med arbejdsgruppen. Der er enighed om, at man gerne vil bruge Thomas 

 Blachmann som oplægsholder om den gode, kreative skole. 

 Desuden vil der blive nogle emner eller roller, som skal i spil ved drøftelser ved bordene 

 med efterfølgende konklusion om aftenen. 

 Lokaliteten for arrangementet kendes endnu ikke. 

 Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre og muligivs Brøndby er med i arrangementet. 

  

5. Effektiviseringer i Hvidovre 
 Det er besluttet, at der skal effektiviseres for 46 mio. kr. i Hvidovre i 2018-21. 

 Status på arbejdet. 

 

 Der skal findes effektiviseringer for 46 mio. kr. frem til 2021. De nuværende forslag er de 

 kortsigtede for 2018, der kan spare kroner her og nu. Forslag på skoleområdet handler bl.a. 
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 om ændringer i normeringer i gruppeordninger samt centralisering af dele af de 

 administrative funktioner på skolerne. 

 Forslagene har været drøftet i Center-MED. 

 

 Der kommer brev ud til drøftelse i Lokal-MED. 

 Der er indtil videre fundet besparelser for 12 mio. kr. Nogle af besparelserne er penge, der 

 tidligere har været overbudgetteret med. 

 En centralisering af det tekniske personale vil vi gerne opponere imod. Det er heller ikke en 

 del af oplægget. 

 Alle forslag kan ses på HvidovreIntra. 

 

 Bilag: - Relevant materiale fra effektiviseringsgruppen. 

   - Notat fra FE om arbejdet med effektiviseringer. 

 

6. OK-18 
 a) Der har været regionale kredsformandsmøder i uge 49. Kort orientering fra mødet. 

 a) Der blev orienteret om den aktuelle OK-18 situation. Der er udvekslet krav mellem KL 

  og Forhandlingsfællesskabet (de generelle krav) og mellem KL og LC (organisations-

  krav). 

 

 b) Medlemsmøde(r). 

  Hovedstaden Vest arrangerer medlemsmøde med Anders Bondo Christensen den 9. 

  januar kl. 17.00 - 19.00 i Brønden. Hvordan reklamerer vi bedst for mødet? 

  Vi har lovet at komme på besøg på skolerne og orientere om OK-18 efter nytår. Det 

  foreslås, at FE gør dette, som udgangspunkt i uge 3-6. 

 b) Det er vigtigt, at forklare medlemmerne, at den opbakning, vi har fået fra de andre 

  organisationer, vil vi selvfølgelig skulle "betale" tilbage, hvis de kommer i en lignende 

  situation. 

  Der er medlemsmøde med Anders Bondo i Hovedstaden Vest d. 9. januar 2018 kl. 17.00 

  - 19.00 i Brønden i Brøndby. Der er run på pladserne. Vi har 45 pladser til skolerne. TR 

  + 4 kolleger. Tilmeldinger skal være lige efter nytår. Derefter kommunikeres der videre 

  ud til resten af kollegerne. 

  Propagandaministeriet lægger noget ud på Facebook. 

  FE kommer ud på Faglig Klub og orienterer i løbet af uge 3-6. 

 

7. Generalforsamling 
 Vi holder generalforsamling 15. marts. Tidsplan drøftes og aftales. 

  

 Tidsplanen er vedtaget. FE hører Henrik Poulsen (fra de foregående år) om dirigent. 

 Tidspunktet er 15. marts 2018 kl. 16.30. Stedet er ikke fastlagt. 

 

 Bilag: Forslag til tidsplan for generalforsamlingen. 

 

8. Efter KV-17 
 Status på den politiske situation i kommunen efter KV-17. 

 

 Kort status. Konsitueringen er afsluttet. 
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9. Medlemsaktiviteter 
 Spørgeskema til medlemsundersøgelse om medlemsaktivitet besluttes. 

 

 Spørgeskemaet blev godkendt og bliver sendt ud i starten af det nye år. 

 

 Bilag: Udkast til spørgeskema. 

 

 

 

TR-timen: 

 

10. DLF´s kommunikationsplatform 
 Intro til DLF´s nye kommunikationsplatform. Log gerne ind på platformen inden mødet. 

 Log ind på https://komplatform.dlf.org/login.aspx?returnurl=%2fforside 

 Brugernavnet er cpr-nummeret, passwordet er de sidste 4 cifre i cpr-nummeret. 

  

 MBL orienterede om, hvordan platformen er delt op. Kredsstyrelsen kiggede lidt på de 

 forskellige dele. Alle fremtidige TR-, AMR- og kredsudsendelser kommer via platformen. 

 Der var indvendinger i forhold til brugernavn og password. 

 Platformens langsommelighed er også en udfordring. MBL opretter et dokument, hvor man 

 skriver sine udfordringer ind i. 

 

11. Aktuelle udfordringer 
 Fremsendes inden mødet til kredskontoret. 

 Ingen aktuelle udfordringer. 

 

12. Punkter til næste møde 

 - Generalforsamling 

 - OK-18 

 - Kredsinternat 

 - Arbejdstid 

 

13. Gensidig orientering 
 Det var meget spændende. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: Der er stadig et par Søren og Mette i overskud, hvis nogle er interesserede. 

  Der er "Fællesskabets Skole" med 14 beretninger fra Folkeskolen. 

 b) Næstformand: Temadagen i Brønden. Husk lige at få meldt jer plus AMR samt ledere til. 

  Fristen er d. 20. december. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Forflyttelser. Der meldes en tidsplan ud, der tager højde for frivillige 

 forflyttelser. Der laves en procedure, hvor modtagerskoler melder ud, hvad de står og 

https://komplatform.dlf.org/login.aspx?returnurl=%2fforside


4 

 

 mangler. Man laver aftaler i MED, hvordan processen ved eventuelle forflyttelser 

 foregår lokalt. 

 h) Hoved-MED: Der var afstemning om HIP. Vinderen afsløres mandag d. 18. december. 

  Der var syv udvalgte projekter. HIP står for Hvidovres Innovations Pris. Der var en 

  drøftelse af politik på de sociale medier. Som medarbejder skal man huske, at Facebook 

  ikke er et lukket rum. Man har stadig sin ytringsfrihed, hvilket fremgår af materialet. 

  Desuden drøftede man anvendelsen af §56 (refusion af sygedagpenge fra første sygedag) 

  samt mulighedserklæringen. 

 i) Skolekontaktrådet: Der var en drøftelse af mulige ændringer i skoledistrikterne på 

  baggrund af tilbagemeldinger fra skolebestyrelserne. Forskellige holdninger internt i 

  skolebestyrelserne og mellem skolerne. Søskendegarantien blev vægtet højt. Proceduren 

  for skolebestyrelsesvalgene blev gennemgået. Det skal godkendes i skolebestyrelserne 

  inden valget. 

  Skolernes fysiske rammer blev der orienteret om. Der skal politisk behandles til foråret. 

 j) Andre: Intet. 

 

15. Eventuelt 
 Formanden ønskede glædelig jul. 

 

 

Referent: RB  


