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

 

7. juni 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018 kl. 10.15 – 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 16. maj 2018  
 Bilag: Referat fra den 16. maj 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Konstituering 
 Efter JT´s udtræden af kredsstyrelsen og KH´s indtræden konstituerer udvalgene sig igen. 

 

 Kristoffer Hertz træder ind i Pædagogisk Udvalg og Thomas Lütken fortsætter i Fagligt 

 Udvalg. 

 

 Bilag: - Udvalgsstruktur - beslutninger fra 25. april. 

   - Beskrivelse af udvalgenes arbejdsområder 

    (bilag til kredsmødet den 4. april pkt. 3). 

 

4. OK-18 og kongres 
 Resultat og konsekvenserne af urafstemningen drøftes. 

 Orientering om den ekstraordinære kongres den 7. juni. 

 

 OK-afstemningsresultatet blev kort drøftet. I Hvidovre stemte 73,9% af medlemmerne. 

 80% stemte ja. 

 Der er ekstraordinær kongres 7. juni. Kongressen forventes at drøfte, hvordan vi både 

 centralt, kommunalt og på den enkelte skole lever op til OK-18 aftalen om at undersøtte en 

 positiv udvikling af folkeskolen. 

 

 Bilag:  - Urafstemningsresultat - foreligger 4. juni. 

   - Kongresmateriale - hvis der kommer noget. 

 

5. Arbejdstid efter OK-18 
På baggrund af debatten på kredsmødet den 16. maj har Fagligt Udvalg drøftet 

muligheder for at forbedre den nuværende fælles forståelse af arbejdstiden i Hvidovre. 
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 Der ligger en aftale om at drøfte vores fælles forståelse med kommunen efter OK-18. 

 På baggrund af oplæg fra Fagligt Udvalg blev forskellige emner drøftet. 

 Fagligt Udvalg arbejder videre med at konkretisere et oplæg. 

 

 Bilag:  - Referat af Fagligt Udvalgs møde den 30. maj. 

   - Oplæg fra FE. 

 

6. Fokuspunkter og årshjul 
 Beslutning om fortsættelse af arbejdet med fokuspunkter. 

 Drøftelse af hvilke punkter, der skal være fokus på i det kommende skoleår. 

 Udkast til årshjul drøftes. 

 

 På baggrund af arbejdet i netværksgrupperne blev forskellige forslag drøftet. Idéerne 

 handlede om bl.a. MED, arbejdsmiljø (arbejdsskader, retningslinjer, beredskabsplaner, 

 professionel kapital), arbejdstid (både på kommunalt og lokalt plan), inklusion, skolernes 

 økonomi (inkl. de kommunale budgetter). 

 Efterfølgende tilbagemeldinger i plenum. 

 VK, FE og MRA udarbejder sammen et mere konkret oplæg. 

 Derefter blev årshjulet drøftet. Forslag til tilføjelser kan fremsendes snarest. 

 

 Bilag:  - Oplæg til drøftelse af fokuspunkter. 

   - Udkast til årshjul. 

   - Fokuspunkter i 2017/18. 

 

7. Budget 2019 og arbejdet med effektiviseringer/besparelser 
 Status på budgetprocessen og arbejdet med effektiviseringer. 

 

 FE orienterede om processen og forslagene til effektiviseringerne/besparelserne på 

 skoleområdet. Forslagene fremgår af bilaget. De bliver behandlet samtidig med 

 budgetprocessen. Det sendes ud den 3. august. 

 Det skal op på både Center-MED og Hoved-MED i juni måned. 

 Forslagene blev drøftet. 

 Det er problematisk, at en helt ny skolebestyrelse stilles overfor dette på deres første 

 møde. 

 

 Bilag: Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 30. maj. 

 

8. Læringsmål 
 Folketinget har besluttet at gøre ca. 3.000 Fælles Mål vejledende i stedet for 

 obligatoriske. DLF samarbejder med KL, UVM og BKF om at komme med nogle 

 anbefalinger om arbejdet med dette. 

 Orientering fra møde for kredsenes pædagogisk ansvarlige og kredsformænd den 27. maj.  

 Drøftelse af det lokale arbejde. 

 

 VK orienterede omkring det seneste møde for kredsenes pædagogiske ansvarlige om de 

 vejledende læringsmål. Ministeriet har ændret kurs og vil gerne være imødekommende 

 over for lærernes tanker på området. 
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 Hvidovre Lærerforening stiller gerne med et par lærerrepræsentanter til det pædagogiske 

 udvalg, der arbejder med opgaven. 

 

 Bilag:  - 2 pjecer om læringsmål udarbejdet af Hvidovre Kommune. 

   - Referat fra Pædagogisk Udvalgs møde den 30. maj. 

 

9. Status fra arbejdsgrupper 
 Kort orientering om: 

 a) Budgettildelingsmodel til skolerne. 

 b) Skolernes fysiske rammer i et 10- års perspektiv. 

 

 a)  FE orienterede om arbejdet med at få set på tildelingsmodellen. Den nuværende er 5-

   6 år gammel og skal nu evalueres/revideres. 

 b)  FE orienterede omkring det. Der kommer et oplæg til politisk debat efter  

   sommerferien, der fortæller noget om status og fremtidsudsigterne. I 2031/32 vil der 

   være 29,2 elever pr. klasse, hvis vi fortsætter med den nuværende kapacitet. 

   B&U-udvalget sender et forslag i høring om at anvende lokaler på Sønderkærskolen 

   til elever fra Risbjergskolen (og muligvis Præstemoseskolen), hvis de får problemer 

   med at huse eleverne. Det sendes i høring i august 2018 med virkning fra den 1. 

   august 2019. 

 

 

 

TR-timen 
 
 

10. Skoleårets planlægning på skolerne 
 a) Konkrete udfordringer. 

 b) Dialogmøder. Udveksling af erfaringer med dialogmøderne i skolenetværkene. 

  Medbring eventuelle lokale hjælpemidler, som anvendes til møderne. 

 

 a) Flere medlemmer forstår ikke opgaveoversigten. Et par skoler kommer til at ligge på 

  et meget højt undervisningstimetal. Det skaber lidt frustration blandt kollegerne. Det 

  er meget forskelligt, hvor langt skolerne er nået med fagfordelingen. Ligeledes er det 

  meget forskelligt, hvor åben fagfordelingen føles både skolerne imellem og på den 

  enkelte skole. 

 

 b) Der var en drøftelse af, hvordan dialogmøderne foregår på de enkelte skoler og hvilke 

  muligheder for forbedringer, man kunne komme på. 

 Udkast til opgaveoversigt før dialogmøderne 

 Skema-planlægning af dialogmøderne 

 MUS i tiden op til fagfordelingens start, hvor idéer lufes 

 Ledelse med på teammøder for at finde idéer til at dække huller 

 Større indsigt i ledelsens timebudget (timer til øvrige opgaver) 

 "Læs din opgaveoversigt" - pjece, gerne i samarbejde med ledelsen 

 

 Bilag: DLF´s pjece og vores eget samtaleark til dialogsamtalerne. 
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11. Praktik 
 Afregning for praktik fremgår af en central aftale. Hvordan sikrer vi lokalt, at den bliver 

 overholdt, så alle får den aflønning, de er berettiget til? Problem med koordinering, hvem 

 gør det? 

 

 Der var en drøftelse af praktikafregningen. Det handler bl.a. om de tillæg for 

 koordineringen af praktikopgaven. 

 Den centrale praktikaftale mellem KL og LC beskriver, hvordan der skal afregnes for 

 praktikundervisning, vejledning m.m. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis vi kan drøfte 

 en lokalaftale om praktik med kommunen. 

 

 Bilag:  - Begrebsafklaring praktik. 

   - Praktikforhold 2017-18. 

   - Praktikaftalen (forventes ikke læst). 

 

 

12. Drømmeskolen 
 Det videre arbejde med "Hvad skal vi med skolen?". 

 

 VK orienterede omkring projektet, der tager udgangspunkt i "Hvad skal vi med skolen?". 

 Den 27. september 2018 er der et arrangement under navnen "Drømmeskolen". Formålet 

 er at igangsætte og styrke debatten om, hvad formålet er med at drive grundskole i 

 Danmark og hvordan vi gør det. 

 Det nærmere indhold af arrangementet kommer ud senere. 

 Vi skal have fat i lokalpolitikere, ledere, SB-medlemmer o.a. til at deltage. 

 

 Bilag:  Referat fra Pædagogisk Udvalgs møde den 30. maj. 

 

13. Punkter til næste møde 
 Vi planlægger en sommerafslutning i stil med de senere år. Punkter: 

 - Opfølgning på kongres 

 - Fokuspunkter og årshjul 

 - Budget 2019 

 - Placering af internat 

 

14. Gensidig orientering 
 Det var som altid yderst spændende. 

 

 

15. 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 sendt et brev til MED-udvalgene omkring arbejdet med  
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  inklusionsskabelonen. Drøftelse i MED og tilbagemelding til Center-MED inden 

  udgangen af august.  

 h) Hoved-MED: Næste møde handler om effektiviseringer og sundhed samt et par andre 

  ting. Møde den 28. juni. 

 i) Skolekontaktrådet: Der var møde i torsdags. Det handlede primært om status på SB-

  valget. 

 j) Andre: Intet. 

  

 

16.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB                                              


