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

 

5. april 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 4. april 2018 kl. 10.15 – 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 14. marts 2018  
 Bilag: Referat fra den 14. marts 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Konstituering 
 Kredsstyrelsen konstituerer sig for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2020. Beslutning. 

 

 Formanden, Flemming Ernst, blev genvalgt på generalforsamlingen. 

 Næstformanden, Martin Roald-Arbøl, blev genvalgt uden modkandidater. 

 Formanden for PU, Vivian Korsgaard, blev genvalgt uden modkandidater. 

 Kursusansvarlig, Morten Bo Larsen, blev genvalgt uden modkandidater. 

 Referent, Rasmus Bæk, blev genvalgt uden modkandidater. 

 Ordstyrer, Martin Roald-Arbøl, blev genvalgt uden modkandidater. 

 Kommunikationsansvarlige, Morten Bo Larsen og Pelle Jensen, blev begge genvalgt uden 

 modkandidater. 

 

 Derefter var der en drøftelse af størrelserne på Fagligt Udvalg (FU) og Pædagogisk 

 Udvalg (PU) samt en eventuel genetablering af Organisationsudvalget (OU). Der var bred 

 enighed om ikke at genetablere OU, men flytte opgaverne over til FU/PU. Der udarbejdes 

 et oplæg til næste kredsmøde om udvalgenes arbejde. 

 Vi foretager den endelige konstituering af FU/PU på næste kredsmøde. 

 

 Bilag:  Oversigt over konstitueringsprocessen. 

 

4. OK-18 

 a) Aktuel status. Orientering. 

  FE orienterede kort om den aktuelle status. Konflikten er udsat i op til 14 dage. 

  Forligsmanden kan dog erklære sammenbrud og en konflikt kan derfor starte på 

  femtedagen herefter. 

 b) Kommunikation til medlemmerne. Drøftelse. 
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  Vi fortsætter med nyhedsbrevene. Vi fortsætter også med de andre kanaler, vi plejer 

  at bruge. Dertil skal vi have kollegerne på DLFInSite. 

  Husk badges til kollegerne! 

 

 c) Praktiske forhold. Drøftelse og beslutning. 

  De, der har én eller flere timer i gruppeordinger, er ikke omfattet af en lockout. Husk 

  lige at få meldt tilbage til kredsen, hvilke kolleger det drejer sig om. Det er lidt uklart, 

  om eleverne skal møde i skole eller blive hjemme ligesom mellemtrin og udskoling 

  skulle sidst. Denne gang er rengøringspersonalet også lockoutet, så spørgsmålet er 

  også, hvor længe en skole kan køre uden rengøring. 

 

5. Generalforsamlingen 
a) Evaluering af generalforsamlingen. Drøftelse. 

 Selve generalforsamlingen forløb fint. Det var en deltagelse på ca. 10% af 

 medlemmerne. Der var en drøftelse af, hvor meget mere vi skal gøre ud af at få flere 

 til at møde op. Der var stor tilfredshed med dirigenten, Jeanette Hansen. Næste år er 

 det planen, at Gungehusskolen lægger lokaler til. 

 

b) Det videre arbejde på baggrund af vedtagelserne. Drøftelse og beslutning. 

 Der var en runde med de kanaler, formanden og udvalgene vil tage fat i for at få 

 udtalelserne til at få effekt. 

 

Bilag:  - Generalforsamlingsreferat. 

  - Vedtagne udtalelser. 

 

6. Kredskursus 
 Aftale om praktisk afvikling. Beslutning. 

 Der er 71 deltagere i år. Der er sendt deltagerbreve ud til TR til formidling til deltagerne. 

 FE gennemgik kort programmet. 

 Der var en drøftelse af, hvad den faglige orientering skal indeholde. Om eftermiddagen 

 kommer Rune Strøm og fortæller om "Den gode arbejdsplads". 

 Til slut en Walk-and-talk om skolepolitiske emner. Der var en runde med bud på konkrete 

 emner. 

 Aftenens underholdende indslag blev fastlagt. 

 

Bilag:  - Program for kredskurset. 

  - Deltagerliste. 

 

 

7. Kredskontor 
 Aktuel status på opsigelse og flytning. Orientering. 

 Seneste nyt er, at vi er opsagt til d. 30/9-18, men vi kan blive fem måneder ekstra, da huset 

 først skal rives ned til marts 2019. Kommunen vil gerne se, om de kan hjælpe os, men det 

 virker lidt usikkert, om det kan lade sig gøre. Så vi skal også selv i gang med at lede. 
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TR-timen 
 

8. Planlægning af skoleåret 2018/19 
 Konkrete udfordringer. 

 Nogle enkelte steder har der været fremlagt timebudgetter. Dernæst var der en drøftelse af 

 at dække hinanden ind ved kendt fravær. Nogle steder kører med en pulje til de lærere, der 

 skal dækkes ind. Man skal være opmærksom på at holde regnskab med de timer. 

 Desuden havde vi en runde omkring brugen af tolærer-timer på de enkelte skoler. Det 

 gælder også de manglende vikarer, når tolæreren er fraværende. 

 

9. Forflyttelserne 

 Status på forflyttelserne og lærersituationen generelt. 

 Der var en runde, hvor afgiver- og modtagerskoler fortalte om processen og resultatet. 

 

10. Punkter til næste møde 
 Konstituering 

 OK-18 

 Arbejdstid 

 Evaluering af kredskursus 

 

11. Gensidig orientering 
 Der er ansat en ny skoleleder på Engstrandskolen. 

 Lederstillingen på Avedøre Skole er genopslået til d. 1. august. 

 Engstrand og Frydenhøj mangler begge en afdelingsleder. Præstemosen har lige ansat en. 

 

12. Meddelelser 
 a) Formand: KB har truffet en beslutning om effektiviseringerne. Der mangler stadig 

  3,8 mio. kr. De skubbes formentlig videre til de kommende år. 

  Husk at melde tilbage omkring "EU´s Dataforordningsdirektiv". Hvidovre arbejder på 

  at få Google til at klare det. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg : Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Intet. 

 i) SKOK: Det handlede om præsentation af det nye råd. Dertil blev der kort talt lockout 

  og skolernes fysiske rammer. Der blev spurgt ind til "Ejendomscentret", men der var 

  ikke noget nyt. 

 j) Andre: Intet. 

  

 

13.  Eventuelt 
 Intet. 

Referent: RB                                              


