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

 

23. februar 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 21. februar 2018 kl. 10.15 – 14.45 på 

kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud LP. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 31. januar 2018  
 Bilag: Referater fra den 31. januar 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. OK-18 
 Status på OK-18 forhandlingssituationen (forliget?). 

 FE orienterede om seneste nyt. 

 Tekniske spørgsmål blev vendt. Er der flere, så sendes de til kredskontoret. 

 Der er demonstration torsdag d. 22/2 foran KL. Se Facebook. 

 Der var en runde, hvor stemningen på skolerne blev vendt. 

 

 Bilag:  Relevant materiale om OK-18. 

 

4. Generalforsamling 

 a) Forslag til udtalelser. 

  Udtalelserne blev præsenteret og indholdet drøftet. Vi retter dem til, så de er klar til 

  godkendelse inden generalforsamlingen. 

  Det handler i korte træk om skolernes økonomi og læringsmålsstyret undervisning. 

 b) Temaer til mundtlig beretning. 

  Input til den mundtlige beretning sendes til FE. Udvalgene kommer selv med mindre 

  oplæg. 

 c) Regnskab. 

  GG præsenterede regnskabet for 2017. Nogle spørgsmål til regnskabet blev besvaret. 

 d) Budget. 

  FE fremlagde budgetforslaget. Vi planlægger et mindre underskud pga. faldende 

  medlemstal. Nye kredslokaler kan få en indflydelse. Det foreslås, at der indføres et 

  tillæg til sagsbehandlerne. 

 e) Kredsstyrelsens forslag til kredsformand, kasserer, kongresdelegerede, suppleanter 

  for de kongresdelegerede, revisorer og revisorsuppleanter. 

  Kredsstyrelsens forslag blev fastlagt. Der er ikke de store ændringer. Vi satser på, at 

  både revisorer og suppleanter er villige til at fortsætte. Vi arbejder på en dirigent. 
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 f) Praktiske forhold. 

  Vi skal have en tilbagemelding fra medlemmerne. MBL finder ud af en deadline. Der 

  blev styr på diverse indkøb og velkomstkomite. 

 

 Bilag:  - Forslag til udtalelser. 

   - Regnskab. 

   - Budgetforslag. 

 

5. Effektiviseringsarbejdet 
a) Orientering om fase 1 (2018). Økonomiudvalget forholder sig til de foreliggende 

 forslag den 19. februar. 

 FE orienterede omkring Fase 1, der omhandler de 16 mio. kr. i 2018. Den er afsluttet.

  

b) Fase 2 (2019-21). Processen er netop startet op. Orientering. 

 Den er netop startet. For vores vedkommende kan det få indflydelse på, hvornår 

 børnehavebørnene starter i SFO og de administrative fællesskaber. 

 Der er Center-MED møde i morgen, hvor der orienteres yderligere. 

 

Bilag:  Notat om arbejdet i fase 2. 

 

6. Forflyttelser 
 Drøftelse af processen. 

 Punktet behandles på Center-MED den 22. februar. 

  

 Der ligger et notat om forflyttelser og en medfølgende tidsplan. Kriterierne fastlægges på 

 den enkelte skole og er i sidste ende skoleledernes ansvar. 

 Som lærer er man ansat i kommunen, ikke på stedet. 

 Der var en runde, hvor man fik status på de forskellige skoler. 

 

 Bilag: Notat om lærerforflyttelser. 

 

7. Rapporter om Hvidovre Skolevæsen 
 a) Skolernes kvalitetsrapporter for 2015/16 og 2016/17 er behandlet i Børne- og  

  Uddannelsesudvalget den 8. februar. Den samlede rapport for hele skolevæsnet  

  vedlægges til orientering. 

  Opmærksomhedsfelter. 

 a) Kvalitetsrapporterne er blevet sendt ud. Resultaterne er blevet drøftet. 

 

 b) Evaluering af kvalitetsløftet 

  Kvalitetsløftet er blevet evalueret i Børne- og Undervisningsudvalget den 30. november 

  2017. 

  Evalueringsrapporten vedlægges til orientering. 

 b) Baggrunden for evalueringen blev drøftet. Hvad har succeskriteriet været og hvad er 

  det, der måles på? 

 

 

 Bilag: - Kvalitetsrapport for Hvidovre Skolevæsen 2015/16 og 2016/17. 

    - Evaluering af kvalitetsløftet i Hvidovre Kommune 2012-16. 
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8. Kredsinternat 
 Praktiske aftaler m.m. 

 FE og MRA laver det endelige program. 

 

 Bilag: Forslag til indhold (genudsendes). 

 

9. Kredskursus 
 Konkrete aftaler, primært om de sociale tiltag. 

 Der blev styr på det sociale. Der arbejdes på at få et program klar i uge 9, så medlemmerne 

 kan tilmelde sig. 

 

TR-timen 
 

10. DLF Insite og vores info 
 Oprettelse af skolelister. Skal være klar 1. marts. 

 TR-suppleanter og AMR. 

 Betydning for vores information til medlemmerne, herunder brug af Facebook. 

 Alle er på. Vi skal stadig have suppleanterne og AMRérne med inden 1. marts. Vi afventer 

 Hovedforeningen i forhold til skolelisterne. 

 Vi er ved at være ajour med medlemslisterne. 

 Der arbejdes på, at man kan logge ind med uni-login fremfor den tidligere måde. 

 I mellemtiden bruger vi stadig Facebook til at kommunikere ud.  

 

 Bilag:  - Info om DLFInsite. 

   - Kredsudsendelse nr. 002/2018. 

 

11. Nye lærere/medlemmer 
 Info om lønreferater m.m. 

 Lærerantal i kommunen. 

 

 Husk at få checket op på de nye kolleger og deres status ift. DLF. Meld tilbage til MBL, 

 hvordan man vil have dem tilsendt. Meld tilbage, når der er lavet check, så MBL kan se 

 det. 

 Husk at erfaringsdato går længere tilbage end ansættelsen i Hvidovre Kommune. 

 Sørg for at få de sidste medlemmer med ind i foreningen. 

 

 Bilag: Oversigt over antal lærere i kommunen. 

 

12. Punkter til næste møde 
 OK-18-resultat 

 Generalforsamling 

 Kredskursus 

 Forflyttelser 

 EU´s Persondataforordningsdirektiv. 
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13. Gensidig orientering 
 Det drejede sig bl.a. om de ledige lederstillinger på et par af skolerne. Der har været 

 fokusgruppeinterview om kerneopgaven for Center for Skole- og Uddannelse, som vi blev 

 orienteret om. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Der er møde inden længe. 

 g) Center-MED: Der er møde d. 22. februar. 

 h) Hoved-MED: Seneste referat blev sendt ud i starten af februar. 

 i) Skolekontaktrådet: Der er møde d. 22. marts. 

 j) Andre: Retningslinjer for vold og trusler blev efterspurgt. Det tager vi op på et  

  kredsmøde. 

  

 

15.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB 


