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

 

15. januar 2018 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2018 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 

2650 Hvidovre. Afbud: TL, JT. 

 

Referat: 

 
1. Godkendelse af referat fra d. 13/12-17 
 Bilag: Referat fra d. 13. december 2017. 

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev fastlagt. Kredskurset kom på som punkt 9b. 

 

3. Generalforsamling 
 a) Temaer til skriftlig beretning. Godkendelse af temaer. Kommentarer til de  

  foreslåede temaer. 

 a) Formen for den skriftlige beretning blev drøftet. Formen beholdes. Beretningen kommer 

  også til at ligge som interaktivt dokument, man kan læse de udsnit af, man ønsker. 

  Brudstykker lægges ud på foreningens FB-side. De lægges ud som et led i kampagnen 

  for Generalforsamlingen. 

 

 b) Generalforsamlingens form.  

  Drøftelse og beslutning. 

 b) Forslag til sted og dirigent blev aftalt. 

  Vedrørende selve formen, så kommer det meget til at handle om OK-18, så vi springer 

  de tidligere gruppedrøftelser over. 

  Der vil stadig være input fra både Pædagogisk Udvalg  og Fagligt Udvalg. 

  Det blev drøftet, om der skal være underholdning. Et udvalg ser på sagen. 

  Kampagnen på FB holdes i gang for at få medlemmerne til at huske dagen. 

  Det blev drøftet, om vi skulle gøre mere ud af maden og om vi skal have en  

  oplægsholder. Det vil i så fald skulle kunne bindes op på OK-situationen på det  

  tidspunkt. 

  Det blev drøftet, hvilke udtalelser vi skal have med. 

  Der blev orienteret om de nye valgregler for kongresdelegerede. De fratager ikke- 

  kredsstyrelsesmedlemmer fra at stille op til valget. 

 

 c) Større budgetmæssige ændringer. 

  Hvis der skal indarbejdes større budgetmæssige ændringer, skal de foreslås og  

  drøftes. 
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 c) De områder, der kunne være i spil, blev nævnt. Det handler om f.eks. tiden til  

  kredsstyrelsesarbejde samt afholdelse af kreskursus. Vi er blevet ca. 20 færre  

  medlemmer i kredsen. 

  Der var ingen konkrete forslag om større budgetmæssige ændringer. 

 

 Bilag: - Temaer til skriftlig beretning. 

    - Notat om generalforsamlingens form m.m. 

 

4. OK-18 
 a) Aktuel status, herunder inddragelse af medlemsmødet med Anders Bondo den 9. januar. 

 a) Den aktuelle status er kendt af alle, der var tilstede til medlemsmødet i Brønden den 9. 

  januar. Deltagerene var glade for mødet. 

 

 b) Møder i Faglig Klub på skolerne og PPR om OK-18. 

 b) Indholdet af FE´s besøg på skolerne blev vendt. Flemming arbejder på nogle highlights, 

  der kan bruges på alle skoler. 

 

 c) Praktiske forhold - drøftes også i TR-timen. 

 c) Der arbejdes videre med de praktiske forhold. 

 

 Bilag: Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 3. januar 2018.  

 

5. Effektiviseringer i Hvidovre 
 Der har været afholdt 4 møder i den arbejdsgruppe om effektiviseringer, der omfatter 

 skolerne. Der har været afholdt 2 styregruppemøder. Det næste møde i styregruppen holdes 

 den 15. januar. Her samles der op på de foreliggende forslag. 

 Der er møde i Center-MED den 17. januar og Hoved-MED den 22. januar, hvor forslagene 

 drøftes. 

 

 Der er møde i styregruppen, Center-MED samt Hoved-MED indenfor de næste 14 dage. 

 Det handler stadig om at finde de 16 millioner for 2018. På vores område handler et af 

 forslagene om at hæve antallet af elever i gruppeordningen fra 7-8. Man kan løbende følge 

 med på HvidovreIntra. 

 

 Bilag: - Relevant materiale fra effektiviseringsgruppen - genudsendes fra seneste  

     kredsmøde. 

    - Notat fra FE om arbejdet med effektiviseringen - genudsendes fra seneste 

     kredsmøde. 

 

6. Arbejdstid 
 a) Lokal arbejdstid i længere perspektiv. 

  Den lokale fælles forståelse om arbejdstid i Hvidovre skal sandsynligvis ændres som 

  følge af udfaldet af OK-18 forhandlingerne. Mulige ændringer drøftes. 

 a) Udsigterne til en ny udgave af den lokale forståelse efter OK-18 blev drøftet. 

 

 b) Aktuelle udfordringer - fremsendes inden mødet. 

  Ændringer i indhold eller omfang af arbejdsopgaver på opgaveoversigten. 
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 b) Der blev orienteret omkring indholdet af Lov 409, Bilag 4 og den lokale forståelse i 

  forbindelse med ændringer i opgaveoversigten i løbet af et skoleår. Udfordringer i den 

  henseende blev vendt. Der skal under alle omstændigheder ske en drøftelse med  

  medarbejderen om konsekvenserne, inden man gennemfører ændringer. 

 

 Bilag: - Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 3. januar 2018. 

    - Notat om reglerne i Lov 409 og andre steder for ændringer i opgavernes  

     omfang. 

 

7. Overgang til ungdomsuddannelser 
 a) Hvordan arbejder vi for, at antallet af unge i Hvidovre, der starter på og gennemfører en 

  ungdomsuddannelse stiger? Overvejelser fra Pædagogisk Udvalg. 

 a) Oplæg fra Pædagogisk Udvalg om at højne succesraten, status på og tiltag til at få flere 

  til at komme hurtigere i gang med en ungdomsuddannelse. Hvis der ønskes flere tal, 

  rettes der henvendelse til kredsen (LM+FE). 

 

 b) FGU-reformen. Overvejelser over implementeringen i Hvidovre, muligheder. Indledende 

  orientering om reformen. Reformen er endnu ikke vedtaget, men der er et bredt politisk 

  forlig om den. 

 b) Skitsen ligger i bilag. Vi skal være opmærksomme på de ændringer, der kan forekomme 

  for lærernes/UU-vejledernes opgaver. 

 

 Bilag: - Kredsudsendelse nr. 097/2017 om FGU-reformen. 

    - Overgang fra skole til ungdomsuddannelse, notat fra LM. 

 

8. Efter KV-17 
 Information om folkeskolen. 

 Orientering om materialet fra hovedforeningen. Noget af det kan bruges i Hvidovre, både 

 kommunalt og i skolebestyrelserne. 

 Punkterne i bilaget blev drøftet. 

 Der arbejdes videre med materialet og så tager vi det op på et senere kredsmøde. 

 

 Bilag: - Kredsudsendelse nr. 105/2017 incl. bilag 1. 

    - Notat fra LM om materialet. 

 

9. Kredsinternat 
 Drøftelse af indholdet i kredsinternatet d. 28. februar - 1. marts 2018. 

 a) Indholdet kan komme til at afhænge af OK-situationen. Idéer til indhold blev bragt op og 

  drøftet. Der var både faglige og pædagogiske idéer. 

 b) Kredskursus d. 7. - 8. april 2018.  

  Der er fundet en foredragsholder til eftermiddagsseancen. Formiddagen bruges bl.a. på 

  Folkeskoleidealet. 

  Det blev drøftet, om der skulle inviteres en ind og komme med et oplæg (vi har tidligere 

  haft Helle Adelborg og Dorte Lange på besøg). 

  Der skal vanen tro være en faglig orientering. Indholdet af den sociale del af kurset blev 

  drøftet. 

 

10. TR-Valgregler 
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 Der skal vælges TR og TR-suppleant på alle skoler og PPR inden 15. marts 2018. Det er 

 kredsstyrelsen, der beslutter valgreglerne, hvis disse afviger fra DLF´s anbefalinger. 

 Valgreglerne blev drøftet. Vi fastholder de nuværende valgregler. 

 

 Bilag: - Valg af TR, notat fra FE, december 2017. 

    - Retningslinjer for valg af TR 2016. 

 

TR-timen: 
  

11. DLF´s Kommunikationsplatform 
 a) Status på Kommunikationsplatformen. 

 a) Den har nu fået nyt navn, DLF InSite. Der har været nogle problemer med  

  anvendelsen af platformen. Eventuelle problemer anmeldes, så de kan blive rettet. 

  Mange af de praktiske oplysninger er blevet lettere tilgængelige end tidligere. 

  Det bliver nok en udfordring at få alle medlemmer til at komme på, da der i forvejen er 

  mange platforme o.lign. man arbejder på. 

 

 b) Vores anvendelse af platformen. 

 b) Alle TR´ere skal have været forbi platformen inden næste møde. Vi skal efterfølgende 

  sikre os, at suppleanterne og AMR er med. 

  Kredsens videre anvendelse af platformen blev drøftet. 

 

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

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

 

 Bilag: - DLF´s kommunikationsplatform - genudsendelse fra seneste kredsmøde. 

    - Orientering om kommunikationsplatformen efter hovedstyrelsesmødet den 14. - 

     15. december. 

 

12. Medlemslister 
 a) Ajourføring af mailadresser i medlemssystemet til brug ved OK-18. 

 a) Der blev udleveret liste med mailadresser. Den skal man lige sørge for at få tjekket med 

  kollegerne. Deadline er d. 23. januar 2018.  

 

 b) Medlemmer/ikke-medlemmer på skolerne. Gennemgang. 

 b) Der blev udleveret liste over medlemmerne på de enkelte skoler. Sørg for at få meldt nye 

  kolleger ind. 

 

 c) Lønskemaer for nyansatte lærere/børnehaveklasseledere. 

  Husk at få svaret MBL på de udsendte ark med oplysninger på nye ansættelser. 

 

 Bilag: GG medbringer skoleopdelte lister over medlemmer. 

 

13. Anvendelse af § 16 b 
 I henhold til folkeskolelovens § 16 b kan understøttende undervisning veksles til 

 tolærertimer (tovoksentimer). Det har alle skoler benyttet sig af i vekslende omfang. Børne- 

https://komplatform.dlf.org/login.aspx?returnurl=%2fforside
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 og Undervisningsudvalget evaluerede ordningen den 5. januar 2017 og tilbagemeldingerne 

 var meget positive. Der er derfor stor grund til at fortsætte med at veksle timer. 

 Nogle skoler har strukturelle problemer med at veksle timer i indskolingen. 

 Drøftelse af, hvordan man kan organisere en veksling af timer i indskolingen. 

 Der var en runde med erfaringer fra de skoler, der benytter sig af § 16 b i indskolingen. Det 

 handler primært om, hvordan det bliver finansieret. 

 

14. Lærerstuderende i praktik 
 Der er en central aftale om aflønning for varetagelse af lærerstuderende i praktik. Kort 

 gennemgang af reglerne. 

 Hvis man har haft lærerstuderende i praktik, foreligger der en central aftale om afregning 

 for dette. Det er et løntilsagn, som skolen som arbejdsgiver skal leve op til. Det er uden 

 betydning for afregningen, om skolen har fået overført penge for praktikanterne fra 

 UCC/Metropol. 

 JH´s beskrivelse af de forskellige funktioner i forbindelse med lærerstuderende i praktik 

 kan fortsat anvendes. 

 Muligheden for en kommunal aftale om afregning for praktik blev nævnt. 

 

 Bilag: - Oversigt over reglerne for varetagelse af praktik - notat fra JH. 

    - Oversigt over skoler med praktikanter - notat fra LM. 

 

15. Punkter til næste møde 

 Kredskursus, kredsinternat 

 OK-18 

 Generalforsamling 

 

16. Gensidig orientering 
 Det var meget spændende. 

 

17. Meddelelser 
 a) Formand: Der har været nytårskur på Rådhuset. Skolen i Hvidovre blev positivt omtalt. 

  Husk indberetning af eventuelle eksempler på "uhensigtsmæssig styring". 

 b) Næstformand: Der var et par hængepartier. MBA følger op og fanger de relevante. 

 c) Kasserer: Ingen udmeldte siden listerne er lavet. 

 d)  Interne udvalg: Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Til temadagen d. 24. januar i Brønden er der 180 tilmeldte (26 fra 

  Hvidovre). Det er ca. samme niveau som sidste år. Der kommer en mail inden  

  temadagen. 

 f) Kursusudvalg: Der er møde d. 30. januar. Det handler om samarbejde om fælleskurser 

  og kampagner i Hovedstaden Vest. 

  Der er indkaldt til møde i Skoleafdelingens kompetenceudvalg. 

 g) Center-MED: Ingen møder siden sidste kredsmøde. Der er møde om effektiviseringer i 

  næste uge. 

 h) Hoved-MED: Der er møde på næste mandag om effektiviseringer. 

 i) SKOK: Der har ikke været møde siden seneste kredsmøde. 

 j) Andre: Intet. 
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18. Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

 

Referent: RB 

 


