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

 

18. maj 2018 

 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 16. maj 2018 kl. 10.15 – 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 25. april 2018  
 Bilag: Referat fra den 25. april 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. OK-18 
 Status på OK-18 medlemsdebatten og den kommende urafstemning. 

 

 FE orienterede om besøgene på skolerne om OK-18. Der har ikke været overvældende 

 mange på møderne. Stemningen ligner meget kredsstyrelsens. 

 Nyhedsbrev er udsendt. 

 Derefter var der en runde med kommentarer. 

 Indtrykket er lidt, at flertallet erkender, at forliget er det bedste, vi kan opnå i denne 

 omgang. Der var en drøftelse af problematikken omkring den manglende mulighed for at 

 stemme blankt. 

 

 Bilag:  Tidligere materialer om OK-18. 

 

4. Arbejdstid 
 Arbejdstid i Hvidovre set i relation til OK-18. 

 

 Vores lokalaftale fortsætter i det kommende skoleår. Der er en aftale om at mødes og 

 drøfte lokalaftalen når OK-18 er endelig vedtaget. 

 KL har sendt et brev til borgmestrene med en opfordring til at bakke op om "En ny start", 

 som skal give folkeskolen mere ro til kerneopgaven. 

 Fagligt udvalg arbejder videre med oplæg til senere drøftelse i kredsstyrelsen. 

 

 Bilag:  Notat fra FE. 
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5. Budget 2019 
Status på budgetarbejdet for 2019. Specielt fokus på de effektiviseringer, der arbejdes 

med. 

 

FE orienterede kort omkring de mulige besparelser/effektiviseringer. Det kan selvfølgelig 

få betydning for skolerne. Både på UV-området, men også i form af at trække 

sekretærresurser fra skolerne til rådhuset. Dertil planen om at lave et fælles 

ejendomscenter og trække det tekniske personale væk fra de enkelte skoler. 

Effektiviseringer er på dagsordenen på Center-MED på fredag den 18. maj. Der var en 

runde med kommentarer til de enkelte dele. Primært var der kritik af planerne for og den 

korte høringsfrist om det nye ejendomscenter. 

 

Bilag:  Relevant effektiviseringsmateriale. 

 

6. Mødeplan for 2018/19 
 Vedtagelse af mødeplan for 2018/19. 

 

 Mødeplanen er udsendt. Der var en drøftelse af afholdelsen af næste års kredsinternat. Ved 

 afstemning blev det vedtaget, at det ligger 26. - 27/9-18. Der var derudover ingen 

 ændringer til den udsendte mødeplan. 

 

 Bilag:  Forslag til mødeplan. 

 
 

 

TR-timen 
 
 

7. Arbejdstid 
 Konkret planlægning, udfordringer. 

  

 Der blev spurgt ind til vikarbeskeder ved planlagt fravær og sygdom. Der var en runde 

 med, hvordan praksis er på de enkelte skoler. 

 Tillæg i forbindelse med lejrskoler. Der ydes ikke 17-06-tillæg, men til gengæld 

 lejrskoletillæg og time-dagpenge. 

 Det er ledelsens/kontorets opgave at sørge for, at lærere på lejrskole/overnatning får deres 

 tillæg. 

 Med OK-18 bliver der fra 1. august 2018 ændret på tiden til lejrskole, så de sidste 10 timer 

 tæller som rådighedstimer med 1/3, der kan indregnes eller udbetales. 

 På nogle skoler skal medarbejderne selv indberette 17-06-tillæg i forbindelse med 

 indkaldte fællesmøder. 

 

8. EU´s dataforordning 
 EU´s dataforordning er med som punkt på Center-MED mødet den 16. maj. Konkrete 

 udfordringer i forhold til det daglige arbejde drøftes. Tilbagemeldinger om info på 

 skolerne om dataforordningen. 
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 FE orienterede. Det er på Center-MED dagsordenen fredag. Her drøftes områder, hvor vi 

 mener, det kan skabe udfordringer. Der var en runde med input fra de forskellige skoler. 

 Det handler bl.a. om Google-universet og Støttecentrenes journalisering. 

 

 Bilag: Skrivelse til skolelederne om dataforordningen, bilag til Center-MED  

 

9. Kønsopmærksomhed i skolen 
 I TR-udsendelse nr. 16 informeres om materiale om kønsopmærksomhed i skolen. 

 Drøftelse af om vi skal gøre noget konkret i relation til materialet. 

 

 Det overlader vi trygt til den enkelte lærers fagprofessionalisme. 

 

 Bilag:  TR-udsendelse nr. 16/2018. 

 

10. Punkter til næste møde 
 Evaluering af resultatet af OK-18 afstemningen. 

 Årshjul 

 Arbejdstid 

 Effektiviseringsforslag 

 Læringsmål 

 

11. Gensidig orientering 
 Det var enormt spændende. Der er proces i gang med ansættelse af en skoleleder til 

 Avedøre og en afdelingsleder til henholdvis Engstrand og Frydenhøj. 

 

12. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Der er møde 18/5. 

 h) Hoved-MED: Der er først møde efter næste kredsstyrelsesmøde. 

 i) Skolekontaktrådet: Der er møde 31/5. 

 j) Andre: Intet. 

  

 

13.  Eventuelt 
 Der blev holdt afskedstale til Jeanett Steen Thomsen fra Gungehusskolen, der laver et 

 overløb og skifter til The Dark Side. En enig kredsstyrelse ønsker Jeanett al mulig held og 

 lykke med den nye opgave og ser frem til at modtage Kristoffer Hertz Bjørkhof som ny 

 TR på Gungehusskolen. 

 

 

 

 

Referent: RB 


