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

 

21. juni 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2018 kl. 10.15 – 12.00  
på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 6. juni 2018  
 Bilag: Referat fra den 6. juni 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. 2018/19 
 a) Fokuspunkter for kredsstyrelsen i skoleåret 2018/19. 

  Fokuspunkter besluttes. Arbejdet med konkretiseringen af dem aftales. 

 a) FE, MRA og VK har arbejdet videre med det. Det er ikke helt færdigt, det bliver i 

  august. Det ligger i drev. Fokuspunkterne bliver arbejdstid (den lokale aftale),  

  MED/budget og "Hvad skal vi med skolen?" (herunder inklusionsområdet). 

  Drøftelse af, om vi skal have et fokuspunkt om, hvordan vi bevarer vores medlemmer 

  og hvad vi gør for dem. Det blev besluttet, at de tre andre punkter understøtter dette. 

  Det er et primært formål at arbejde for medlemmerne og deres forhold. Dette formål 

  må betragtes som en slags "hat" for fokuspunkterne, et overordnet mål. Vi er  

  selvfølgelig opmærksomme på det. 

 

 b) Årsplan for kredsstyrelsen - kredsinternat og kredskursus - besluttes. 

 b) Kredskursus kommer til at ligge 30. - 31. marts. Glostrup er der 29. - 30. marts, så vi 

  kigger på et fælles oplæg for begge kredse lørdag formiddag.   

 

 c) Årshjul. Tilføjelser til årshjulet drøftes og aftales. 

 c) Enkelte smårettelser. Der var en drøftelse af indholdet af arrangementerne for  

  medlemmerne. Skal det være underholdende eller meget fagligt? Som udgangspunkt 

  bør der være noget underholdninsværdi, hvis vi skal have medlemmerne til at møde 

  op. Man kunne måske få noget inspiration fra Frederiksberg eller København, der 

  tidligere har haft pæn succes med fyraftensmøder. 

 

 Bilag: - Udkast til årsplan. 

   - Udkast til årshjul. 

   - Oversigt over fokuspunkter. 
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4. Ekstraordinær kongres 
 Orientering fra den ekstraordinære kongres den 7. juni. 

 Konsekvenserne for arbejdet i Hvidovre. 

 

 Orientering fra FE. Anders Bondo startede kongressen og derefter kom Per B. Christensen 

 (Formand for "Kommisionen") og Thomas Gyldal Petersen (Borgmester i Herlev, formand 

 for KL´s børne- og undervisningsudvalg) på talerstolen. 

 Den foreslåede kongresvedtagelse blev vedtaget med små justeringer. Den handler om, at 

 alle medlemmer skal kunne mærke en forbedring i den indeværende overenskomstperiode. 

 Det kan godt vise sig at blive en udfordring at forbedre vilkårene, når der samtidig er lagt 

 op til besparelser på området i Hvidovre. Dertil er der flere skoler, hvor økonomien kan 

 blive en hindring for forbedringer. 

 Der var en drøftelse af, hvad DLF´s pulje til kredsene kan bruges til. Vi afventer stadig 

 nogle retningslinjer fra DLF for, hvad puljen kan bruges til.  

 Der er delte meninger om, hvorvidt den afholdte kongres var nødvendig. 

 

 Bilag:  Kongresvedtagelse. 

 

5. Budget 2019 
Hvidovre Kommunes budgetmateriale for 2019 udsendes den 3. august til drøftelse i MED 

og høring i skolebestyrelser. 

Materialet om effektiviseringer/besparelser indgår i budgetmaterialet. 

 

 Forslag til effektiviseringer/besparelser blev drøftet. Det skal i høring i skolebestyrelserne 

 og drøftelse i MED sammen med det øvrige budgetmateriale i august 2018. Der var 

 Center-MED tirsdag d. 19. juni, hvor de blev drøftet. 

 Der er endnu ikke et overblik over, hvad budgetaftalen mellem KL og regeringen kommer 

 til at betyde for budgettet i Hvidovre i 2019. 

 Det er ikke alle forslagene til effektiviseringer/besparelser, der skal gennemføres. 

 Der var en drøftelse af de punkter, der ligger i sparekataloget. 

 Det skal gøres konkret for skolebestyrelserne, hvad den foreslåede besparelse på 30 timer 

 /lærer til øvrige opgaver kommer til at betyde. F.eks. fjernelse af 40% af alle 

 klasselærerfunktionerne. 

 Materialet kommer ud til skolerne 3. august og skolebestyrelserne skal senest komme med 

 deres høringssvar den 20. august. 

 

 Bilag:  Oversigt over effektiviseringsforslag. 

 

6. Fælles mål og læringsplatforme 
 3.170 færdigheds- og vidensmål er nu blevet gjort vejledende. Det har en betydning for 

 brugen af læringsplatforme. 

 Drøftelse af Hvidovre Lærerforenings arbejde med disse emner. 

 

 Den ministerielle arbejdsgruppe kommer formentlig med deres anbefalinger den 20. juni. 

 Vi tager det op igen på førstkommende kredsmøde efter sommerferien. 

 Anbefalinger må forventes at have betydning for arbejdet med fælles mål og lærings-

 platforme på skolerne i Hvidovre. 

 

 Bilag:  Kredsudsendelse nr. 067/2018. 
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7. Arbejdstid 
 a) Konkrete udfordringer/fortolkninger/problemer. Fremsendes inden kredsmødet til 

  kredskontoret. 

 a) Et par enkelte emner blev drøftet. Det handlede primært om ekstra tid i forbindelse 

  med delte klasselæreropgaver. 

  Nogle steder har dialogsamtalerne været lavet i teams og ikke med den enkelte. 

  Et par skoler er præget af mange obligatoriske (skemalagte) timer med fælles  

  forberedelse. 

 

 b) Opgørelse af arbejdstiden for skoleåret 2017/18. 

 b) Det er ledelsen, der sørger for, at arbejdstiden opgøres. 

  Opgaveoversigter for 2018/19 afleveres til kredskontoret, når de er færdige. 

 

 Bilag: TR-udsendelse nr. 028/2018. 

 

8. Punkter til næste møde 
 Afventer. 

 

9. Gensidig orientering 
 Det var meget spændende. Engstrand er godt i gang med at finde en ny afdelingsleder. Der 

 er ligeledes ansættelsessamtaler i gang på Frydenhøj. 

 

10. Meddelelser 
 a) Formand: Husk at tjekke jeres skuffer på kredskontoret. 

  Husk Center-MED-mailen om ny AMR til Center-MED. 

 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) Skolekontaktrådet: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

  

 

11.  Eventuelt 
 FE sagde tak for dette skoleår. Vi går et udfordrende år i møde og skal gøre vores bedste 

 for at sikre forbedrede vilkår for medlemmerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB  


