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Inklusionsskabelon til udarbejdelse på sko-

lerne, fortsættelse af ”Hvad skal vi med 

skolen?”, hvilke krav skal vi stille til OK-

18, kommunalvalget og arbejdsmiljø er 

nogle af de emner, Hvidovre Lærerforening 

har arbejdet med i 2017. 

Denne skriftlige beretning beskriver Hvid-

ovre Lærerforenings arbejde i 2017 – i kor-

te træk. Beretning er delt i 4 hovedafsnit: 

1. Et afsnit om pædagogiske forhold 

2. Et afsnit om faglige forhold 

3. Et afsnit om arbejdsmiljømæssige og 

organisatoriske forhold 

4. Et kort afsnit om de øvrige temaer 

Hvidovre Lærerforenings kredsstyrelse har 

2 stående udvalg, Fagligt Udvalg og Pæda-

gogisk Udvalg. De organisatoriske og ar-

bejdsmiljømæssige forhold varetages af 

kredskontoret.  

Beretningen kan læses i sin helhed, men de 

enkelte afsnit kan også læses separat – eller 

hvert enkelt delemne i afsnittene kan læses 

for sig, dog vil en del af sammenhængen 

måske mangle. 

Denne skriftlige beretning følges op af en 

mundtlig beretning på generalforsamlingen 

den 15. marts. Mens den skriftlige beret-

ning primært er bagudrettet, vil den mundt-

lige beretning primært være fremadrettet. 

 

Fokuspunkter 

 

Kredsstyrelsen har besluttet 3 fokuspunkter 

for arbejdet i skoleåret 2017/18. Det er: 

 Arbejdsmiljø 

 Den skolepolitiske dagsorden 

 MED-arbejdet 

Vi har for hvert fokuspunkt defineret 4-5 

underpunkter og succeskriterier for hvert af 

underpunkterne. Fokuspunkterne er gæl-

dende for skoleåret 2017/18, så der er ikke 

lavet en evaluering på dem endnu, men der 

følges løbende op.  

  

1. Pædagogiske temaer 

 

”Hvad skal vi med skolen?” 
 

Med denne overskrift holdt Danmarks Læ-

rerforening, Skole og Forældre samt Folke-

kirkens Skoletjeneste i november 2015 en 

konference, der skulle sætte fokus på folke-

skolens formål. Repræsentanter fra alle 

DLF’s kredse var indbudt til at deltage i 

konferencen.  

Det lokale samarbejde om ”Hvad skal vi 

med skolen?” fortsatte i 2017. Hvidovre 

Lærerforening arrangerede i samarbejde 

med lærerkredsene i Glostrup, Rødovre og 

Albertslund samt skoletjenesten en ”ambas-

sadørdag”, hvor begreberne trivsel, karak-

ter, demokrati, faglighed, fællesskab, men-

neskeværd og frisind blev drøftet – og be-

tydningen for dagens folkeskole. 

”Hvad skal vi med skolen?” handler i høj 

grad om at sætte folkeskolens formålspara-

graf på dagsordenen. Det er vigtigt, at vi 

ikke kun fokuserer på folkeskolereformens 

mål, men på hele formålsparagraffen. Sam-

arbejdet fortsætter i 2018. 

 

DLF’s folkeskoleideal 

 

DLF’s kongres i 2016 besluttede, at der 

skal udarbejdes et folkeskoleideal, som for-

ventes vedtaget på kongressen i 2018. 

Hvidovre Lærerforening har haft en repræ-

sentant med i den arbejdsgruppe, der i det 

meste af 2017 har arbejdet med emnet. 
 

 De centrale områder i folkeskoleidealet 

bliver:  

 Skoleliv og barndom  

 Demokratisk deltagelse  

 Forskellighed og overgang  

 Social lighed  

 Fællesskab og kulturel deltagelse  

 Verdensborgerskab og globalt udsyn  

 Skolens viden og faglighed  

 Et mangfoldigt undervisningsbegreb  

 Profession og samarbejde.  
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Der arbejdes videre med input til folkesko-

leidealet frem til kongressen i 2018. Det vil 

også ske i Hvidovre. Hvordan den konkrete 

medlemsinddragelse sker, er ikke endelig 

besluttet endnu. 

 

Inklusion 

 

I 2016 arbejdede en arbejdsgruppe med 

deltagelse af 2 repræsentanter for Hvidovre 

Lærerforening med emnet inklusion. Ar-

bejdsgruppen var første del af et større lo-

kalt arbejde, der har til formål at evaluere 

dele af folkeskolereformen. Arbejdsgrup-

pens arbejde er beskrevet i sidste års beret-

ning. 

Resultatet af gruppens arbejde blev en ska-

belon, der skulle udfyldes lokalt på skoler-

ne. Skabelonen har følgende områder: 

 Prioritering af indsatser og resurser 

på alle niveauer. 

 Progression af faglighed, trivsel 

samt elevernes sociale og personlige 

kompetencer 

 Elevinddragelse 

 Adgang til viden og hjælp 

 Praksisnær kompetenceudvikling, 

sparring og supervision af medar-

bejdere. 

 Sprog og begrebsbrug 

 Tidlig indsats både i forhold til op-

sporing, forebyggelse og foregriben-

de indsatser. 

 Forældreinddragelse og –ansvar 

På den enkelte skole beskrives, hvad områ-

derne konkret betyder og hvordan man ar-

bejder med dem. Det var aftalt, at arbejdet 

på alle skoler skulle være afsluttet senest 1. 

december. Hvidovre Lærerforening har lø-

bende fulgt med i, hvordan der blev arbej-

det på skolerne med skabelonsudfyldelsen. 

Hovedforeningen har vist interesse for ar-

bejdet, specielt fordi man finder det interes-

sant, at emnet bliver gjort konkret på det 

lokale plan. 

Der er endnu ikke et samlet overblik over, 

hvordan skolernes inklusionsplan er blevet. 

Det vil der blive fulgt op på i 2018. 

 

Inklusionsundersøgelse 

 

Hvidovre Lærerforening gennemførte i for-

året en elektronisk spørgeskemaundersø-

gelse om inklusion. Det er en gentagelse af 

2 tidligere undersøgelser, dog ikke med 

fuldstændig identiske spørgsmål. 

De vigtigste resultater i undersøgelsen var: 

 89 % mener, at de kan få hjælp fra 

skolens resursepersoner indenfor 2 – 

4 uger, hvis de har behov for støtte. 

 64 % føler sig ikke uddannelses-

mæssigt rustet til at undervi-

se/håndtere de elever, der i dag er 

inkluderet i almenundervisningen. 

 81 % mener, at de har elever i deres 

klasser, der ikke får den særlige støt-

te, de har behov for. 

 93 % af lærerne siger, at de har ele-

ver i klasserne med særlige behov 

defineret som faglige, sociale eller 

adfærdsmæssige problemer. 

 59 % siger, at de har elever i klas-

sen, som tidligere ville være i tilbud 

uden for klassen. 

 Det typiske omfang af støtte til ele-

ver med særlige behov er 1 - 5 lekti-

oner om ugen. 

 41 % er helt enig eller enig i udsag-

net: "Jeg har mulighed for at få kva-

lificeret hjælp, når jeg har behov for 

det". 7 % svarer ved ikke. 

 49 % oplever ikke, at de har fået 

kompetenceudvikling i forbindelse 

med inklusionen. 

Undersøgelsen er ment som en startmåling. 

Vi vil gentage undersøgelsen om 2 år, når 

skolernes inklusionsplan har haft tid til at 

virke. 

Resultaterne af undersøgelsen er blevet 

drøftet med skoleafdelingen og PPR. 
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Veksling af understøttende undervisning 

til 2-lærer timer 

 

Folkeskolelovens § 16 b giver mulighed for 

at veksle understøttende undervisning til 2-

lærertimer. Beslutningen om at veksle un-

derstøttende undervisning er delegeret til 

skolerne. Hvidovre Lærerforening har støt-

tet, at man i høj grad benyttede sig af mu-

ligheden på skolerne. 

I starten af 2017 evaluerede Børne- og Un-

dervisningsudvalget på resultaterne af ud-

nyttelsen af § 16 b. Udvalget konstaterede, 

at ”de foreløbige erfaringer viser, at kvali-

teten i undervisningen er blevet højnet. Så-

ledes fortæller skolerne, at omlægningen 

eksempelvis giver mulighed for en mere 

fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen, så 

Åben Skole i højere grad kommer i spil med 

ture til fx Quark, biblioteker og museer. 

Derudover er der en oplevelse af, at pæda-

gogerne knyttes tættere til lærerteamet, så 

samarbejdet og læringsfællesskabet mellem 

de to professioner styrkes. 

Også elever og medarbejdere på skolerne 

er tilfredse med den nye ordning. For ele-

verne kommer det til udtryk i en oplevelse 

af væsentlig bedre trivsel og læring, mens 

medarbejderne oplever omlægningen som 

en mere meningsfuld anvendelse af de per-

sonalemæssige ressourcer.” 

Hvidovre Lærerforening arbejder fortsat 

for, at der sker en omveksling af timer, så 

skoledagen for eleverne kan blive kortere, 

og der indføres mere kvalitet i de enkelte 

lektioner. 

 

Centrale forsøgsmuligheder 

 

Det skal nævnes, at undervisningsministe-

ren gav mulighed for, at 50 skoler i hele 

landet kunne søge om en ændret tilrette-

læggelse af skoledagen – for hele eller dele 

af skolen – med det formål at gøre eleverne 

så dygtige som muligt. Langhøjskolen del-

tager i dette forsøg med udskolingsklasser. 

Statsministeren fik i 2017 afsat ½ mia. kr. 

over 3 år til skoler, der har et elevgrundlag, 

der præsterer svagt ved afgangsprøverne. 

Skolerne skulle hæve karaktergennemsnit-

tet, for at få del i pengene, ca. 1½ mio. kr. 

pr. år. I Hvidovre deltager Engstrandskolen, 

Avedøre Skole og Gungehusskolen i Lars 

Løkke forsøget. 

Hvidovre Lærerforening følger begge for-

søg løbende. 

 

Læringsplatforme 

 

I beretningen for 2016 er arbejdet med læ-

ringsplatformen Meebook beskrevet. Det er 

Hvidovre Lærerforenings opfattelse, at 

Meebook bør være et værktøj, der stilles til 

rådighed for lærerne i deres arbejde. Det er 

ikke et værktøj, man skal pålægges at an-

vende på en bestemt måde og i bestemt om-

fang. 

Meebook har været drøftet gennem hele 

2017, også i Skolekontaktrådet, der er ble-

vet informeret om mulighederne i lærings-

platformen. Det er fortsat Hvidovre Lærer-

forenings opfattelse, at beslutningen om 

anvendelsen af læringsplatforme træffes på 

den enkelte skole, i sidste instans af skole-

lederen efter en pædagogisk debat med un-

derviserne. 

Med i debatten om læringsplatforme hører 

også de fælles faglige mål. Folketinget ved-

tog i slutningen af 2017, at ca. 3.000 af de 

fælles faglige mål blev gjort vejledende i 

stedet for bindende. Det er nu den enkelte 

skole/skoleleder, der skal tage stilling til, 

hvilken betydning det får for undervisnin-

gen, herunder anvendelsen af Meebook og 

læringsmålstyret undervisning. Hvidovre 

Lærerforening vil følge dette tæt i 2018. 

 

Timefordelingsplan 

 

Hvidovre Lærerforening er høringsberetti-

get i en række sammenhænge. I 2017 blev 

det foreslået, at man på den enkelte skole 
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kunne ændre på timefordelingsplanen, som 

den er beskrevet i styrelsesvedtægten. Be-

grundelsen for forslaget var, at der er prø-

vefag, som kun har én lektion i 9. klasse. 

Det skulle være muligt for skolerne at æn-

dre på dette, ved at flytte timer fra 8. til 9. 

klasse. 

Hvidovre Lærerforening kunne som ud-

gangspunkt støtte forslaget, men vi gjorde 

opmærksom på, at alle fag i 9. klasse som 

udgangspunkt er prøvefag. Dermed vil der 

blive en voldsom fagtrængsel i 9. klasse, 

hvis man skal have flere, primært boglige, 

timer. Det vil også presse mulighederne for 

at vælge valgfag. 

 

2. Faglige temaer. 

 

OK-18 krav 

 

I starten af 2018 skal der forhandles om nye 

overenskomster på hele det offentlige ar-

bejdsmarked (OK-18). Debatten om hvilke 

krav vi som organisation skal stille, indled-

tes allerede i foråret 2017. Det kan, i en 

travl skolehverdag, være vanskeligt at for-

holde sig til at stille overenskomstkrav næ-

sten et år før der reelt skal forhandles om 

dem. 

I Hvidovre Lærerforening besluttede vi at 

holde faglige klub møder på alle skoler om 

OK-18. De forslag til krav, som hovedsty-

relsen havde udsendt, blev debatteret på 

møderne, og andre forslag var velkomne. 

Hovedstyrelsens foreløbige krav var: 

 Generelle procentvise lønstigninger, 

der som minimum sikrer reallønnen 

 Aftalte rammer for arbejdstiden, der 

skal understøtte et professionelt læ-

rerarbejde, lærernes mulighed for at 

leve op til kravene i lovgivningen og 

skabe kvalitet i undervisningen 

 Arbejdstidsregler for lærerne skal 

sikre rettigheder, som modsvarer øv-

rige ansattes rettigheder på det 

kommunale arbejdsmarked 

 Påbegyndelse af en uddannelsesfond 

for undervisere 

Kun de vigtigste og mest debatterede er 

medtaget her. 

 

Den lokale OK-18 debat 

 

Hovedstyrelsens krav blev debatteret på 

møderne i faglig klub. De krav der var mest 

debat om var arbejdstid og uddannelses-

fond. 

For at give alle medlemmer mulighed for at 

tilkendegive deres mening, besluttede vi i 

Hvidovre Lærerforening at gennemføre en 

elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor 

vi bad medlemmerne tage stilling til hvilke 

krav, der var vigtigst. Vi spurgte ligeledes, 

om man var villig til at gå i konflikt (strej-

ke) for at få kravet om arbejdstid gennem-

ført. 

287 medlemmer svarede på vores spørge-

skema om OK-18 krav. Det giver en svar-

procent på ca. 50 %. De vigtigste krav for 

medlemmerne var: 

 Maksimalt undervisningstimetal 

 Fast faktor for forberedelsestiden 

 Tidsangivelse på alle opgaver på 

opgaveoversigten 

 Lønstigning der sikrer reallønnen 

Over halvdelen af medlemmerne angav, at 

de var villige til at gå i konflikt for at få 

opfyldt kravene om arbejdstid. Der var in-

gen særlig tilslutning til oprettelsen af en 

uddannelsesfond. 

 

Hvidovre Lærerforenings krav til OK-18 

 

På baggrund af møderne i faglig klub og 

den elektroniske spørgeskemaundersøgelse 

fremsendte Hvidovre Lærerforening vores 

forslag til krav til OK til hovedstyrelsen. Vi 

kunne støtte de fleste af hovedstyrelsens 

forslag til krav (se afsnittet ovenfor), dog 

ikke kravet om en uddannelsesfond. Med 

hensyn til arbejdstid støttede vi kravforsla-

get, men tilføjede en bemærkning om, at 
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der skal være et maksimalt årligt undervis-

ningstimetal på 750/780 timer, en klar 

sammenhæng mellem tid til undervisning 

og forberedelsestid samt tid på alle opgaver 

på opgaveoversigten. Hvis forslaget om et 

maksimalt undervisningstimetal ikke kunne 

gennemføres, vil vi have et øget undervis-

ningstillæg for undervisningstimer over 

800 årlige timer. Desuden stillede vi forslag 

om, at tillægget for undervisning i dansk 

som andetsprog udfases og anvendes til 

generelle lønforbedringer. Endelig stillede 

vi forslag om, at der skal være forbedrede 

vilkår for deltagelse i klasserej-

ser/lejrskoler. 

 

Faglig festlig fredag 

 

Hvidovre Lærerforening havde lagt op til, 

at vi i september ville holde en faglig fest-

lig fredag. Vi havde aftalt at et hovedstyrel-

sesmedlem fra overenskomstudvalget skul-

le give en aktuel status på OK-18. Herefter 

almindelig festligheder med fredagsbar, 

mad og fri dans. 

Desværre var der så få tilmeldte, at vi måtte 

aflyse arrangementet. 

 

DLF’s krav til OK-18 

 

På kongressen i oktober blev Danmarks 

Lærerforenings endelige krav til OK-18 

vedtaget. De blev meget lig de foreløbige 

krav, der var sendt til medlemsdebat. Dog 

blev forslaget om en uddannelsesfond ikke 

vedtaget. 

 

Det videre OK-18 forløb 

 

De egentlige forhandlinger om OK-18 skul-

le være indledt i december for alle organi-

sationer. Imidlertid meddelte alle de øvrige 

faglige organisationer, at de ikke ville ind-

lede forhandlinger om OK-18, før der var 

gang i reelle og konkrete forhandlingerne 

om lærernes arbejdstid. Det er en helt 

usædvanlig solidaritet fra de øvrige organi-

sationer, som vi skal være meget taknem-

melige for. 

 

Arbejdstid 

 

Den lokale fælles forståelse om arbejdstid i 

Hvidovre gælder nu på 3. år. Den fælles 

forståelse, der er et underskrevet papir, er 

beskrevet i beretningerne for 2015 og 2016. 

Den tekniske arbejdsgruppe, der består af 

repræsentanter fra Hvidovre Lærerforening, 

skolelederne og skoleafdelingen, mødtes i 

foråret og drøftede eventuelle problemer og 

fortolkninger. Emnerne var: 

 Den gode opgaveoversigt. Vi havde 

lavet en tjekliste til mødet, som der 

var bred enighed om. 

 Lokal beskrivelse af ”øvrige opga-

ver”. Der var enighed om, at opga-

verne skal beskrives så præcist som 

muligt. 

 Nye opgaver i løbet af skoleåret. Der 

var enighed om, at hvis der tilføres 

nye opgaver i løbet af skoleåret til 

den enkelte lærer, er det vigtigt, at 

man får aftalt, hvilke konsekvenser 

det har. Skal der ske en fjernel-

se/nedprioritering af andre opgaver 

eller udløser det overtid? 

 Det blev konstateret, at antallet af 

lærere med over 780 årlige under-

visningstimer var faldet fra skoleåret 

2015/16 til 2016/17. Der er i den 

fælles forståelse et fokus på at ned-

bringe dette tal. 

Det er fortsat vigtigt, at der i Lokal-MED 

forud for skoleårets planlægning sker en 

drøftelse af bl. a.: 

 Forventningerne til teamsamarbejdet 

og omfanget af sko-

le/hjemsamarbejdet 

 Skolens timebudget 

 Kompetenceudvikling 

 Skolens samlede resurseanvendelse 
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Opgaveoversigterne 

 

Hvert år samler Hvidovre Lærerforening 

opgaveoversigterne for alle skoler og taster 

undervisningstid, forberedelsestid, pausetid 

tid til øvrige opgaver ind i et regneark. Det 

gør vi for at have et overblik over fordelin-

gen af den samlede arbejdstid. Vi gør det 

også for at hjælpe TR, så uhensigtsmæssig-

heder på opgaveroversigterne kan ændres 

fremadrettet. 

 

Løntjek 

 

Hvert efterår tilbyder de faglige organisati-

oner medlemmerne at tjekke deres løn. Det 

sker under kampagnen ”Er du OK?”. Det 

viser, at det er de faglige organisationer, 

der forhandler løn og dermed også sikrer, at 

man får den korrekte løn. 

I år var Hvidovre Lærerforening rundt på 

alle skoler i november måned og tilbød at 

tjekke lønsedler på møder i faglig klub. 

Samtidig havde vi en hurtig gennemgang 

af, hvordan lønsystemet er opbygget. Vi 

gjorde desuden opmærksom på de mest 

almindelige fejl på lønsedlerne, som er: 

 Er erfaringsdatoen korrekt? Har jeg 

fået medregnet undervisningserfa-

ring fra før endt læreruddannelse? 

 Er det blevet registreret, at jeg har 

afsluttet læreruddannelsen? 

 Får jeg tillæg for undervisningstimer 

over 750 årlige timer? Hvis jeg er på 

nedsat tid, er grænsen på de 750 ti-

mer så nedsat tilsvarende? 

 Får jeg de aftalte skoletillæg? 

Det skal siges, at langt de fleste lønsedler er 

korrekte. Det skal dog også nævnes, at vi 

ved løntjekmøderne fandt adskillige fejl, 

som efterfølgende er blevet rettet. 

I forbindelse med løntjekmøderne udarbej-

der Hvidovre Lærerforening hvert år en 

lille pjece ”Tjek din lønseddel”, som er til-

passet hver enkelt skole. Pjecen beskriver, 

hvordan man selv kan tjekke sin lønseddel. 

Skolernes TR har pjecen. 

 

Lokale lønforhandlinger 

 

Der er på alle skoler indgået lokale lønafta-

ler. Hvidovre Lærerforening sikrer sig hvert 

år et overblik over, om midlerne i aftalerne 

fortsat udmøntes. Hvis de ikke gør det, skal 

midlerne genanvendes. 

Der er indgået en procedureaftale mellem 

Hvidovre Kommune og de faglige organi-

sationer om, at man en gang årligt kan for-

handle om de lokale lønmidler. Derfor sen-

der Hvidovre Lærerforening hvert år en 

forhandlingsanmodning til skolerne. Der er 

dog ikke tilført nye midler til forhandling, 

så hvis der skal være reelle forhandlinger, 

skal der være andre tillæg, der er forsvun-

det. 

I 2017 har vi kun haft reelle forhandlinger 

på 3 skoler. Men samtidig er det vigtigt at 

fastslå, at vi alle steder følger med i, at vi 

ikke mister lønmidler. 

 

Danmark for Velfærd 

 

Det er fortsat vigtigt, at velfærden priorite-

res i Danmark generelt og kommunerne 

specielt. Der er brug for resurser til dagin-

stitutioner, skoler og ældrepleje. Hvis det 

nuværende niveau skal holdes, er det nød-

vendigt med en reel stigning i de offentlige 

budgetter på 1,1 % om året. 

I 2016 var det primært Velfærdsalliancen, 

der stod bag forskellige velfærdsinitiativer. 

I 2017 var det de faglige organisationer i 

Danmark for Velfærd, der stod for initiati-

verne. 4. oktober samledes 3.400 tillidsre-

præsentanter og andre faglige repræsentan-

ter til stormøde i Odense – heraf 7 fra 

Hvidovre Lærerforening. Stormødet opfor-

drede regering og kommuner til fortsat at 

prioritere velfærden. 

TR-stormødet blev fulgt op af Velfærdens 

Dag den 7. november, hvor der var manife-
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stationer overalt i landet. I københavnsom-

rådet var der demonstration ved Christians-

borg med mange deltagere fra Hvidovre. 

Velfærdsdebatten og fokus på velfærd vil 

også i de kommende år være et vigtigt 

dagsordenpunkt. 

 

Hvidovre Kommunes budget for 2018 

 

Budgetprocessen er langvarig og afsluttes 

med 2. behandlingen af budgettet i oktober 

i kommunalbestyrelsen. MED-udvalgene i 

kommunen er inddraget i processen og 

dermed også Hvidovre Lærerforening. 

Umiddelbart var der ikke med budgetved-

tagelsen noget, der påvirkede skolernes 

budget hverken i den ene eller anden ret-

ning. MEN – med budgetvedtagelsen var 

en effektiviseringsbeslutning, som betyder, 

at der skal findes 40 mio. kr. i effektivise-

ringer (besparelser?) i løbet af 2018 – 21, 

10 mio. kr. hvert år. Desuden manglede 

man at udmønte en tidligere vedtaget be-

sparelse på 6 mio. kr. i for 2018. 

 

Effektiviseringsgrupper 

 

På baggrund af budgetvedtagelsen nedsatte 

kommunen en styregruppe og 4 arbejds-

gruppe, der skulle komme med effektivise-

ringsforslag. Medarbejdersiden i MED, og 

dermed også Hvidovre Lærerforening, blev 

inddraget i dette arbejde,. 

Effektiviseringsforslagene skal først ende-

lig vedtages i kommunalbestyrelsen i fe-

bruar eller marts, så det vides endnu ikke, 

hvilke forslag der vedtages for 2018, og 

hvordan – eller om - det påvirker skolerne. 

 

Lærerstillinger 

 

Skolernes økonomi er tildelt med et grund-

beløb plus et beløb pr. elev. Det er elevtal-

let 5. september, der tæller, når skolernes 

får tildelt økonomi. Elevtallet 5. september 

2016 er altså afgørende for skolernes øko-

nomi i 2017. 

Elevtallet 5. september 2015 var 5.609. 

Elevtallet 5. september 2016 var 5.642. 

Begge dele er antallet af elever i normal-

klasserne. Hver elev udløser ca. 39.600 kr., 

der dækker både lærere, pædagoger i sko-

len og øvrig drift. Skolerne i Hvidovre har 

altså fået ca. 1,3 mio. kr. mere i 2017 i for-

hold til 2016 på grund af det stigende elev-

tal. 

Det giver sig til gengæld ikke udtryk i an-

tallet af lærerstillinger. I november 2016 

var der 561,2 fuldtidsstillinger, i november 

2017 var der 542,5 fuldtidsstillinger. Hvid-

ovre Lærerforening vil forfølge dette for at 

undersøge, om de afsatte midler til skolerne 

anvendes til det, de reelt er budgetteret til. 

 

Inklusionsøkonomimodel 

 

Ud over den generelle budgettildeling til 

skolerne, som er beskrevet ovenfor, får sko-

lerne også midler til inkluderende tiltag. 

Denne tildeling, inklusionsøkonomimodel-

len, blev i 2016 foreslået ændret. 

Ændringen blev først endelig vedtaget i 

2017. En ændring indebærer altid en om-

fordeling af midler. Det gjorde denne æn-

dring også. Hvidovre Lærerforening var 

med i hele processen og sendte også hø-

ringssvar. Den endelige beslutning om in-

klusionsøkonomimodellen betød mindre 

ændringer end i det første forslag. 

Den primære uenighed i forslaget var, hvor 

stor en vægtning etnicitet skulle indgå med. 

 

Læreruddannede i folkeskolen 

 

Folkeskolelovens § 28 angiver, at man skal 

være læreruddannet for at kunne undervise 

i folkeskolens fagrække. Man kan ansættes 

som ikke-læreruddannet, hvis man har sær-

lige kvalifikationer inden for bestemte fag. 

Samtidig er der med folkeskolereformen et 

mål om, at 90 % af undervisningen i 2018 
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skal varetages af lærere med undervis-

ningskompetence (linjefagskompetence). I 

2020 skal 95 % af undervisningen vareta-

ges af lærere med undervisningskompeten-

ce. 

Vi kan konstatere, at der ansættes flere 

uden læreruddannelse på skolerne til at va-

retage undervisning. Det harmonerer på 

ingen måde med folkeskoleloven eller re-

formens målsætning. Vi er derfor begyndt 

konsekvent at bede skolerne om hvilke sær-

lige kvalifikationer, en ikke-læreruddannet 

underviser har, når man ansætter vedkom-

mende. Samtidig forsøger vi at få rejst pro-

blemet overfor skoleafdelingen og skolele-

derne generelt. 

Det skal erkendes, at problemet med ikke-

læreruddannede undervisere er størst, når 

der skal ansættes lærere i løbet af skoleåret 

og specielt til vikariater. 

 

3. Arbejdsmiljømæssi-

ge/organisatoriske temaer. 

 

DLF’s arbejdsmiljøstrategi 

 

DLF har opprioriteret arbejdsmiljøarbejdet. 

I slutningen af 2016 vedtog hovedstyrelsen 

følgende pejlemærker for arbejdet: 

 fremme af arbejdsglæde og trivsel  

 forebyggelse og tidlig indsats  

 holdbare løsninger i et helt arbejds-

liv 

 arbejdsmiljøperspektiver medtænkes 

altid 

 kontinuitet, systematik og koordine-

ring  

Det er gode pejlemærker, men det kræver 

en lokal konkretisering, som vi har forsøgt 

at arbejde med. 

I januar var alle TR, AMR og skoleledere 

(TRIO’en) inviteret til en fælles temadag 

med de øvrige kredse i Hovedstaden Vest. 

Arbejdsmiljøtemaerne var orientering fra 

Arbejdstilsynet om indsatsen for det psyki-

ske arbejdsmiljø og oplæg om ledelse af 

(fag)professionelle. 

I november afholdt Hvidovre Lærerfor-

ening en temadag for alle TR, AMR og TR-

suppleanter, hvor emnet var vold, trusler og 

magtanvendelse ud fra et meget konkret 

materiale, der var udarbejdet af hovedfor-

eningen.  

 

Generalforsamling 

 

Hvidovre Lærerforenings generalforsam-

ling blev afholdt den 16. marts på 

Engstrandskolen. Der var 35 deltagere.  

Den mundtlige beretning handlede om 

DLF’s medlemsundersøgelse, Hvidovre 

Kommunes forældretilfredshedsundersø-

gelse, skolens fysiske rammer, veksling af 

understøttende undervisning til 2-

lærertimer, ”Hvad skal vi med skolen?” og 

folkeskolens formålsparagraf, den kommu-

nale økonomi, arbejdstid, OK-18, arbejds-

miljø og den involverende fagforening. 

Fagligt Udvalg orienterede om arbejdet 

med lærernes og børnehaveklasseledernes 

opgaveoversigter, herunder hvad der vig-

tigst i en opgaveoversigt og et eksempel på 

en god opgaveoversigt. 

Pædagogisk Udvalg orienterede om arbej-

det med inklusion, ”Hvad skal vi med sko-

len?” og folkeskolens formålsparagraf cont-

ra læringsmålstyret undervisning. 

Generalforsamlingen vedtog en udtalelse 

om vigtigheden af at huske på folkeskolens 

formålsparagraf. Udtalelsen var rettet til 

skolelederne, skolebestyrelserne og Skole- 

og Undervisningsudvalget i kommunen. 

Regnskabet for 2016 udviste et overskud på 

ca. 514.000 kr. 

Kredskontingentet blev fastsat til samme 

beløb som hidtil. Kontingentet har været 

uændret siden april 2008. I samme perioden 

er lønnen steget 26,8 % ifølge KRL (Kom-

muners og Regioners Løndata) og forbru-
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gerprisindekset er steget med ca. 12,7 % 

ifølge Danmarks Statistik. 

 

Medlemstal 

 

Hvidovre Lærerforening har ca. 590 aktive 

medlemmer (lærere, børnehaveklasselede-

re, konsulenter og psykologer) og ca. 100 

pensionister. Dermed er vi den største kreds 

i Hovedstaden Vest, der er kredssamarbej-

det mellem 10 kredse på den københavnske 

vestegn. 

Det er vigtigt for os, at vi har så høj en or-

ganisationsprocent som muligt, derfor er 

det et vigtigt arbejde, at få alle der arbejder 

som lærere, børnehaveklasseledere, konsu-

lenter eller psykologer som medlemmer.  

Ved den seneste opgørelse i 2015 var orga-

nisationsprocenten i Hvidovre på 96. 

 

Høringssvar 

 

Hvidovre Lærerforening er høringsberetti-

get i en række sager. I 2017 har vi blandt 

andet afgivet høringssvar om elevernes fe-

rieplan, inklusionsmidler til skolerne, sko-

lernes timefordelingsplan og Hvidovre 

kommunes budget for 2018. Indholdet er 

omtalt tidligere i beretningen. 

 

MED-udvalg 

 

Arbejdet i MED er et af kredsstyrelsens 

fokuspunkter i skoleåret 2017/18. MED er 

det formelle forum på skolen, hvor alle em-

ner af betydning for arbejds-, personale-, 

samarbejds- og arbejdsmiljøforhold skal 

drøftes. Drøftelsen skal ske inden ledelsen 

træffer en endelige beslutning. 

MED arbejdet fungerer forskelligt fra skole 

til skole. Kredsstyrelsen har haft fokus på, 

at der reelt finder en drøftelse sted, inder 

der træffes en ledelsesmæssig beslutning. 

En del af arbejdet med dette er gode dags-

ordener, der udarbejdes i samarbejde mel-

lem formand og næstformand. Næstfor-

manden i MED er altid en medarbejderre-

præsentant, typisk vores TR. 

Vi har også haft fokus på, at relevante dele 

af dagsordenerne kommer ud til alle, så 

man har en mulighed for drøftelse eller 

kommentarer inden mødet. Specielt vedr. 

budgettet for skolen er det vigtigt, at MED 

inddrages. MED kan også udarbejde ret-

ningslinjer, der er juridisk bindende. Ret-

ningslinjerne kræver enighed i udvalget – 

ligesom alle andre beslutninger i udvalget 

kræver enighed. Retningslinjer skal relatere 

til arbejds-, personale-, samarbejds- eller 

arbejdsmiljøforhold på skolen.  

I 2017 har Hvidovre Lærerforening forsøgt 

at samle retningslinjerne fra skolerne sam-

men. Det gør vi dels fordi retningslinjerne 

er juridisk bindende, og dermed kan have 

betydning i personsager, dels for at inspire-

re andre skoler. Det er dog ikke helt nemt at 

finde alle retningslinjer frem, specielt ikke 

hvis de er vedtaget for længere tid siden. 

En retningslinje er gældende indtil den bli-

ver opsagt eller fornyet. 

I den fælles forståelse om arbejdstiden er 

indskrevet en række elementer, der skal 

drøftes i MED inden skoleårets planlæg-

ning går i gang. Styrelsesvedtægten for 

skolerne beskriver også, at der skal holdes 

en årlig drøftelse i MED, der sikrer det pæ-

dagogiske personales indflydelse på den 

pædagogiske udvikling på skolen. 

 

Kredskursus 

 

Kredskurset blev afholdt den 1. – 2. april på 

Hotel Frederiksdal. Programmet bestod af 

 Hvidovre netop nu, med fokus på 

skoleområdet ved borgmesteren 

 Aktuel faglig orientering ved DLF’s 

næstformand Dorte Lange (og kreds-

formand Flemming Ernst) 

 Sådan skaber vi optimale rammer 

for god læring i skolen ved Svend 

Erik Schmidt 
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 Walk and Talk om DLF’s folkesko-

leideal 

 Spisning og socialt samvær med 

konkurrence 

Der var stor tilfredshed med kurset, der 

havde 86 deltagere. På baggrund af debat-

ten med borgmesteren blev vi indkaldt til et 

møde, hvor vi drøftede nogle af de forhold, 

der var kommet frem på Frederiksdal. Det 

er dejligt, at borgmesteren på den måde var 

lydhør overfor de problemstillinger, der 

blev rejst. 

Kredskurset i 2018 afholdes den 7. – 8. 

april også på Hotel Frederiksdal. 

 

Kommunalvalg 2017 

 

Den 21. november var der kommunalvalg. 

Hvidovre Lærerforening forsøgte gennem 

hele valgkampen at sætte folkeskolen på 

dagsordenen. Specielt emnet ”Stop-fyldte 

klasser” blev et emne, der blev debatteret. 

Baggrunden var de meget store klasser på 

specielt Risbjergskolen og Dansborgskolen. 

Hvidovre Lærerforenings bud er, at der 

som udgangspunkt højst bør være 24 elever 

i klasserne. Hvidovre Lærerforenings for-

mand deltog blandt andet i en TV-Lorry 

debat fra Hvidovre, hvor folkeskolen netop 

var et af debatemnerne. 

Hvidovre Lærerforening indrykkede også 

annonce i Hvidovre Avis for at sætte folke-

skolen på valgdagsordenen. 

 

Vision for skolernes fysiske rammer i et 

10 års perspektiv 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede med ved-

tagelsen af budgettet for 2017, at der skulle 

ses på skolernes fysiske rammer i et 10 års 

perspektiv. Skoleafdelingen nedsatte en 

arbejdsgruppe, der skulle komme med et 

oplæg om emnet. Hvidovre Lærerforening 

deltog i arbejdsgruppen, hvor vi ganske 

naturligt kom med mange input. 

Arbejdsgruppen afleverede i slutningen af 

foråret et oplæg til politisk behandling. 

Herefter var planen, at alle skoler skulle 

gennemgås for at vurdere, hvilken stand de 

er i. 

Desværre er det politiske arbejde med sko-

lernes fysiske rammer tilsyneladende ikke 

kommet videre. Det er Hvidovre Lærerfor-

enings opfattelse, at der er et stort udvik-

lingspotentiale på dette område. 

 

Nyansættelser og lønindplacering 

 

Hver gang der ansættes en lærer eller bør-

nehaveklasseleder, får Hvidovre Lærerfor-

ening et lønreferat for vedkommende, som 

vi skal godkende. På baggrund af disse løn-

referater giver vi besked til TR, som tjekker 

oplysningerne på lønreferatet med den ny-

ansatte. Det gør vi for at sikre, at alle får 

den korrekte løn. 

 

Kalendere 

 

Som en speciel medlemsservice tilbyder vi 

vores medlemmer en kalender i en analog 

udgave. I 2017 bestilte vi 300 kalendere til 

skoleåret 2017/18, og alle er stort set blevet 

udleveret. Så vi konstaterer, at det er en 

efterspurgt vare, og at ikke alle er fuld-

stændig elektroniske endnu. 

 

Sociale arrangementer i Hvidovre Læ-

rerforening 

 

Vi har vores årlige kredskursus. Det var en 

succes. Vi forsøgte med en faglig, festlig 

fredag. Det var en fiasko med for få til-

meldte. Hvad skal vi som Hvidovre Lærer-

forening tilbyde af sociale og/eller faglige 

arrangementer? Skal det være kredskursus, 

fredagsbar, fyraftensmøde med en god fo-

redragsholder, forårswolley med efterføl-

gende fest eller? 
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I starten af 2018 vil vi udsende et elektro-

nisk spørgeskema, hvor vi spørger ind til 

dette. 

 

4. Øvrige temaer 

 

Almindelig sagsbehandling 

 

En fagforenings opgave er at varetage med-

lemmernes interesser. Det gælder både ge-

nerelt fagpolitisk, men det er også at sikre 

det enkelte medlem bedst muligt, hvis man 

kommer i problemer, f. eks. ved sygdom. 

Derfor er den almindelige sagsbehandling 

også nævnt i denne beretning. 

Sagsbehandlingen spænder fra spørgsmål 

om løn, barsel og ansættelsesmæssige for-

hold, der som regel kan besvares relativt 

hurtigt telefonisk, over pensionsberegnin-

ger og andre opmærksomhedsfelter ved 

pensionering til hjælp i forbindelse med 

sygdom og afskedigelsessager. 

Sagsbehandlingen i sidstnævnte tilfælde 

består i at hjælpe med at få kontakt til pro-

fessionel assistance enten i kommunen eller 

i hovedforeningen og i øvrigt holde jævnlig 

kontakt med den pågældende i hele forlø-

bet. 

Hvidovre Lærerforening havde indtil som-

merferien 1 sagsbehandler, der stoppede 

fordi hun fik arbejde i hovedforeningen. 

Efter sommerferien har vi frikøbt 2 nye til 

sagsbehandling. Begge har TR-erfaring. Ud 

over almindeligt sagsbehandlerarbejde ud-

arbejder de også oplæg til kredsstyrelsens 

arbejde og indgår i Hvidovre Lærerfor-

enings kommunikationsarbejde. 

I forbindelse med sagsbehandlingsarbejdet 

er Hvidovre Lærerforening begyndt arbej-

det med implementeringen af EU’s databe-

skyttelsesdirektiv. Det er et direktiv, der 

skal sikre, at alle personlige data opbevares 

sikkert og slettes, når det ikke er nødven-

digt at opbevare dem længere. 

 

 

TR-møder 

 

I forlængelse af kredsstyrelsesmøderne af-

holdes der TR-møder for skolernes TR. 

Emnerne på disse møder er meget konkrete 

og erfaringsudvekslende. Emnerne har 

blandt andet været: 

 Nye medlemmer, modtagelse 

 Tillæg for undervisning efter kl. 17 

 Samarbejde mellem lærere og pæda-

goger 

 Rygepolitik i kommunen 

 Kompetenceudvikling lære-

re/pædagoger, DLF/AP-Møller kur-

serne 

 Anvendelse af de sociale medier 

som medarbejder 

 Stress – hvordan forebygges det 

 Ophavsret til digitale medier 

 Ferie og løn 

 Seniordag/omsorgsdage 

 Fridage til flytning, fødselsdage 

m.m. 

 Uddannelsesparathedsvurdering 

 

Senioristerne 

 

Der er ca. 100 pensionister i Hvidovre Læ-

rerforening, kaldet senioristerne. De arran-

gerer selv ture og udflugter, som udgangs-

punkt 4 om året. I 2017 er det blevet til be-

søg i Folketinget og Snapsetinget, heldags-

tur til Fuglsang kunstmuseum på Lolland, 

besøg i Jesuskirken i Valby og endelig et 

besøg i Erichsens Palæ ved Kongens Ny-

torv. Deltagerantallet til arrangementerne er 

generelt fint, og tilfredsheden med arran-

gementerne og det sociale samvær er stor. 

Indbydelser til turene udsendes elektronisk 

og lægges på vores hjemmeside. Hvidovre 

Lærerforening giver tilskud til den årlige 

heldagstur, ellers er turene selvbetalte. 
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Kommunikation 

 

Kommunikation fra Hvidovre Lærerfor-

ening til medlemmerne sker i høj grad gen-

nem tillidsrepræsentanterne. Vi lægger 

hyppigt nyheder på vores Facebookside, 

ligesom vi linker fra den til andre nyheder 

eller artikler med skolerelevans. Vi kan 

konstatere, at mange af vores nyheder når 

ud til langt flere personer, end vores ny-

hedsbreve sandsynligvis gør.  

Vores hjemmeside er fortsat det sted, hvor 

der kan findes faktuelle oplysninger, for 

eksempel lønkort, den kommunale fælles 

forståelse om arbejdstiden og information 

om ferie. 

Vi udsender også fortsat nyhedsbreve, men 

hyppigheden af disse er faldet i takt med 

brugen af Facebook. Vi er dog opmærk-

somme på, at det kan være forskellige mål-

grupper vi når via nyhedsbreve og Face-

book. 

Efter hvert kredsmøde lægges tre highlights 

fra mødet på både vores Facebookside og 

hjemmesiden. Så følg med i kredsstyrelsens 

arbejde der. 

 

DLF’s kommunikationsplatform 

 

Hovedstyrelsen besluttede tidligt i 2017, at 

der skal oprettes en kommunikationsplat-

form i DLF. Her skal alt relevant materiale 

samles, som både kredsstyrelser, tillidsre-

præsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter 

og almindelige medlemmer skal have ad-

gang til. 

Platformen har været under udvikling i hele 

2017. I slutningen af året er kredsudsendel-

ser begyndt at blive distribueret via plat-

formen. Det er intentionen, at alle med-

lemmer skal kunne logge på platformen og 

hente relevant materiale senest 1. marts 

2018. 

 

 

 

Kredskontor 

 

Hvidovre Lærerforening har haft det nuvæ-

rende kredskontor på Idrætsvej 73 siden 

1991. Desværre skal huset rives ned for at 

give plads til en nødvendig udvidelse af 

den nærliggende daginstitution. 

Det betyder, at vi er på jagt efter egnede 

lokaler til et nyt kredskontor. Det er imid-

lertid ikke helt enkelt at finde de rigtige 

lokaler der har den rigtige beliggenhed. 

Vi skal forlade vores nuværende kredskon-

tor med udgangen af september 2018. 

 

Afslutning 

 

Denne beretning er på ingen måde fuld-

stændig dækkende for de områder, som 

foreningen har beskæftiget sig med i 2017, 

men den dækker de vigtigste politiske og 

administrative områder.  

Denne skriftlige beretning skal ses som 

oplæg til den mundtlige beretning, der vil 

blive aflagt på generalforsamlingen den 15. 

marts. Den mundtlige beretning vil primært 

beskrive Hvidovre Lærerforenings arbejde 

og indsatsområder det kommende år. Sam-

let set kan begge beretninger debatteres på 

generalforsamlingen. 

  


