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

 

1. februar 2018 

Til Kredsstyrelsen 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 31. januar 2018 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra den 10. januar 2018 
Bilag: Referat fra d. 10. januar 2018. 

        Referatet er godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. OK-18 
a) Aktuel status. 

Orientering fra kredsformandsmødet den 23. januar. 

 FE orienterede om situationen, som den ser ud på nuværende tidspunkt. Der er    

 kredsformandsmøde igen den 6. februar. 

 

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

18 Kort tilbagemelding om de afholdte møder. 

Der har været på steder indtil videre. Det kan være, der dukker noget nyt op efter 

kredsformandsmødet. Oplægget var ca. en halv time inkl. spørgsmål. 

 

c) Praktiske forhold 

Mailadresser m.m. 

Der var en runde med status på mails. Listerne lægges til Gitte. 

 

 Bilag: Tidligere udsendt materiale. 

 

4. Generalforsamling – i henhold til tidsplan 
a) Skriftlig beretning - kommentarer 

Kommentarer til beretningen skal være FE i hænde senest onsdag i uge 6. 

b) Forslag til indhold i udtalelser 

På kredsmødet den 10. januar blev det aftalt, at der skal arbejdes med en udtalelse 

om pædagogiske forhold og en udtalelse om skolernes økonomi. 

Hovedindhold i udtalelserne aftales. 

  Udtalelser til generalforsamlingen blev drøftet. Det drejer sig bl.a. om skolernes økonomi 

 (og MED´s/Skolebestyrelsernes indsigt i denne) samt skolernes brug af læringsmål- og 

 platforme. Udvalgene arbejder videre med at udarbejde udtalelserne. 
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c) Vedtægtsændringer 

 Der vurderes ikke at være behov for vedtægtsændringer. 

 Det blev vendt, om der skulle være ændringer. Det var ikke tilfældet. Det blev drøftet, om der 

 skulle ændres i vedtægterne i forhold til valgreglerne til kongresdelegeret. Vi afventer 

 ændringer i hovedstyrelsens retningslinjer. 

 Husk at reklamere for generalforsamlingen ude på skolerne. 

 

Bilag: Skriftlig beretning 

Hovedindhold i eventuelle udtalelser, stikord. 

 

5. Arbejdstid 
a) Lokale muligheder. 

Der er en forventning om, at vi efter OK-18 mødes I den tekniske arbejdsgruppe. Her må 

det vurderes, hvilken betydning et OK-18 resultat får for vores fælles forståelse. 

 

b) Aktuelle udfordringer – fremsendes inden mødet. 

Ændringer i indhold eller omfang af arbejdsopgaver på opgaveoversigten. 

 Placeringen af skolehjemsamtaler blev drøftet. Det er i sidste ende en ledelsesbeslutning. 

 MED-udvalget drøfter skole-hjemsamarbejdet generelt. 

 

6. Kredsinternat 
Kort orientering om program. Drøftelse. 

 Indholdet af kredsinternatet blev lagt fast. Der kan selvfølgelig komme noget OK-18-

 relevant ind og overtrumfe. 

 

Bilag: Udkast til program 

 

7. Kredskursus 
Programpunkter drøftes. 

 Indholdet af kredskurset blev drøftet. Vi følger planen, der ligger i drev. Der skal være quiz. 

 

Bilag: Muligheder i kredskurset 

 

TR-timen: 

8. DLF´s kommunikationsplatform 
På sidste TR-time møde blev det aftalt, at alle skulle have været på platformen inden 31. 

januar. 

Hvordan anvender vi bedst muligt platformen? 

Hvordan inddrager vi AMR og TR-suppleant bedst? 

Hvordan inddrager vi medlemmerne? 

 Alle er på. Næste runde er AMR og suppleanterne. Medlemmerne skal introduceres til 

 platformen senest 1. marts. Eventuelle udfordringer i den henseende blev drøftet. Vi 

 udarbejder en kort orientering til medlemmerne, når vi nærmer os. 

 Det blev drøftet, hvad vi skal have liggende af kredsarbejde derinde. 
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9. Medlemslister 
Kort opfølgning på medlemslisterne. 

 Det er klaret. 

 

10. Punkter til næste møde 
Generalforsamling, OK-18, Kredskursus, Kredsinternat. 

 

11. Gensidig orientering 
Det var meget spændende. 

 

12. Meddelelser 
a) Formand: Flemming nævnte SF´s medlemsforslag om at afsætte 2 mio. kr. til de store 

klasser. Det blev nedstemt. 

CEPOS-ranglisterne er sendt ud. 

Kredskontoret er opsagt pr. 30/9. Kommunen kigger på noget andet, de kan tilbyde. 

Der indkaldes til et første møde omkring samrbejdet mellem lærere og pædagoger. Mødet 

er led i den lokale evaluering af folkeskolereformen. 

Der har været møde i udvalget omkring kompetenceudvikling. 

Der er udarbejdet en tidsplan for forflyttelse af lærere. Den blev gennemgået. 

Det er vigtigt, at MED har lavet en plan for, hvordan man meddeler en medarbejder, at 

vedkommende står til forflyttelse. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Tilbagemeldinger på temadagen i "Brønden" blev givet. MRA tager dem 

med til Arbejdsmiljøforum. 

f) Kursusudvalg: Der skulle have været møde i går. Det blev aflyst. 
g) Center-MED: Det handler stadig om effektiviseringer. Der kommer til at være en 

workshop den 13. marts, som handler om udarbejdelse af nyt ledelses- og 

medarbejdergrundlag. Det er opstarten på arbejdet med de nye grundlag. 

h) Hoved-MED: Møde d. 22. januar, primært omhandlende effektiviseringsforslag. 

i) Skolekontaktrådet: Der har ikke været møde siden sidste kredsmøde. 
j) Andre: Pelle og Lars skal til fokusgruppemøde i morgen omkring ny strategi for skolerne. 

Det handler meget om værdier. Der kommer en tilbagemelding. Den nye tanke om en 

samlig af det tekniske servicepersonale blev vendt. 

 

13. Eventuelt 
Der blev orienteret om Facebook. Vores indslag kommer ikke så langt ud, efter Facebook 

har ændret i systemerne. Så vi skal finde ud af, hvad vi så gør. 

 

 

Referent: RB 


