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

 

16. marts 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2018 kl. 10.15 – 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud RB. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 21. februar 2018  
 Bilag: Referat fra den 21. februar 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Nyt punkt 3d: Kaffeklubformænd. 

 

3. OK-18 
 a) Aktuel status. 

  Der er fra KL´s side varslet lockout fra d. 10/4-18. Vi har spurgt Center for Skole- og 

  Uddannelse om vores gruppeordninger er indbefattet af lockouten. Vi afventer et mere 

  konkret lockoutvarsel. Vi har spurgt lønkontoret om forudlønnede skal forvente at 

  blive trukket i marts lønnen. 

 b) Aktiviteter. 

  FE har holdt møde med de øvrige tillidsrepræsentanter i STIK. Man vil gerne lave 

  nogle "store aktiviteter" sammen med andre faglige organisationer, men disse er ikke 

  detaljeret planlagt endnu.  

  På skolerne kan man tydeligt mærke, at frustrationen er stor. Der er blevet rippet op i 

  sårene fra 2013 og erfaringen fra dengang, hvor vi blev tromlet ved lovindgrebet, har 

  sat sine spor, også når vi snakker om mulige aktiviteter. De mest konkrete forslag fra 

  skolerne går umiddelbart mest på, at man lokalt plejer det lokale og kollegiale  

  sammenhold, f.eks. spise morgenmad sammen foran sin skole. 

 c) TR-stormøde den 22. marts i Fredericia. 

  Vi afventer information fra hovedforeningen og sender en delegation. 

 d) Kaffeklubformænd. 

  Listen over kaffeklubformænd blev oprettet. Der er møde den 21. marts. 

 

 Bilag:  Diverse udsendelser om OK-18. 

 

4. Generalforsamling 

 a) Mundtlig beretning, temaer. Hvordan inddrages OK-18. Udtalelse om OK-18? 

  Der vil blive lagt vægt på OK-18, men også andre temaer bliver berørt. Fagligt 

  Udvalg og Pædagogisk Udvalg fremlægger udtalelser. Vi fremlægger en udtalelse om 

  OK-18. 
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 b) Praktiske spørgsmål vedr. OK-18, skal der være plads til det? 

  Spørgsmål med generel interesse skal der være plads til og vi samler spørgsmål/svar i 

  et notat efterfølgende, som kan udvides løbende. 

 c) Praktisk arrangement. 

  MBL har bestilt buffet og sørger for drikkevarer. JT sørger for slik og snoller. 

 

 

5. Forflyttelser 
De lærere der skal forflyttes får besked den 19. marts. Status på antallet af forflyttelser. 

Der blev orienteret om den aktuelle status. 

 

Bilag:  Forflyttelsesnotat. 

 

6. Kredskursus 
 Status. 

 Er der gode idéer til eftermiddagens "Walk andTalk", må man gerne melde ind. Der vil 

 igen blive lavet drik-billetter og en musik-quiz. 

 Skal vi fremover "brande" kredskurset anderledes? 

  

7. EU´s dataforordningsdirektiv 
 a) Betydning for lærere og børnehaveklasseledere. 

  Hvordan orienteres der om direktivet? Hvilken betydning har det rent arbejdsmæssigt? 

  FAQ på DLF InSite giver svar på mange spørgsmål. Vi skal være opmærksomme på, 

  om der er områder, hvor vi som ansatte skal lave vores praksis helt om. Konkrete 

  eksempler kan sendes til kredskontoret. Drøftes på kommende møde i Center-MED. 

 b) Betydning på kredsniveau. 

  Hvad betyder direktivet for vores sagsbehandling? 

  På kredsniveau skal vi holde øje med varsler for, hvor længe vi må/skal opbevare 

  personfølsomme informationer og i øvrigt overholde lovgivningen. Vi arbejder videre 

  med det på kredskontoret. 

 

 Bilag: Der ligger bilag i DLF InSite i Vidensbanken. 

 

TR-timen 
 

8. Praktiske forhold ved OK-18 
 Der er oprettet et dokument i drev under mappen "OK18", hvor man kan skrive løbende 

 spørgsmål og svar ang. den mulige lockout. 

 

9. DLF-InSite 
 Faglig Klub og TR-suppleanter. 

 Vi informere om DLF InSite via Nyhedsbrev. Gruppen "Faglig Klub" blev oprettet for 

 hver skole. 

 

10. Punkter til næste møde 
 OK-18 

 Kredskursus 
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 Konstituering 

 

11. Gensidig orientering 
 Intet til referat. 

 

12. Meddelelser 
 a) Formand: Temadag den 13. marts for 250 ledere og medarbejdere i Hvidovre om nyt 

  ledelses- og medarbejdergrundlag. 

 b) Næstformand: Temadagen for HØ og HV i januar er blevet evalueret. Man forsøger at 

  finde et nyt sted at afholde arrangementet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Der er møde i centrets kompetenceudvalg mandag d. 19. marts. Emnet 

  er inklusion.  

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Intet. 

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

 j) Andre: Intet. 

  

 

13.  Eventuelt 
 Intet til referat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: MBL                                              


