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

 

23. august 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 22. august 2018 kl. 10.15 – 14.30 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud GG, MBL, RB. 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 20. juni 2018  
 Bilag: Referat fra den 20. juni 2018.  

 Referatet godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Dagsordenen fastholdes. 

 

3. DLF efter OK-18 
 Ved OK-18 blev det aftalt, dels at der nedsættes en kommission, der ser på lærernes 

 arbejdsforhold, dels at man opfordrer til en Ny Start om samarbejdet om folkeskolen. 

 På DLF´s ekstraordinære kongres den 7. juni blev det vedtaget, at vi skal arbejde for, at 

 alle lærere oplever forbedringer som følge af OK-18. 

 Den 30. - 31. august afholdes der formands/næstformandskonference, hvor dette drøftes. 

 Drøftelse af, hvordan vi konkret arbejder med dette i Hvidovre. 

 

 Nogle af de områder, hvor vi vil arbejde med konkrete forbedringer, fremgår af 

 kredsstyrelsens fokuspunkter (se under punkt 5) - herunder arbejdet for at få en lokal 

 arbejdstidsaftale - ligesom implementering af inklusionshandleplaner og revidering af krav 

 til brug af læringsplatforme kunne være områder, hvor vi forhåbentlig kan skabe 

 forbedringer af lærernes vilkår. Den økonomiske situation i Hvidovre Kommune generelt - 

 og på nogle af kommunens skoler i særdeleshed - trækker dog desværre i den forkerte 

 retning, når det gælder muligheden for at forbedre lærernes arbejdsvilkår. Kredsstyrelsen 

 kommer til at gå mere i dybden med dette punkt på sit internat i september. 

 

 Bilag: Inspirationsmateriale fra DLF til arbejdet. Kredsudsendelse nr. 69. 

 

4. Budget 2019 
 a) Status på budgettet netop nu. 

 a) FE gav status på budgetprocessen. 

 

 b) Budgetarbejde frem til budgetvedtagelsen. 

  Det aftales, hvordan vi arbejder videre for at vejlede politikerne bedst muligt. 

 b) Det er vigtigt at tydeliggøre, at der er tale om besparelser og ikke effektiviseringer, og 

  at disse besparelser vil betyde serviceforringelser ude på skolerne. Der kan også være 
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  tale om afledte effekter, da en øget undervisningsmængde pr. lærer vil betyde øgede 

  udgifter til undervisningstillæg. Og hvordan vil Hvidovre Kommune justere sine 

  ambitioner for skolevæsenet, som må være en naturlig konsekvens, hvis de foreslåede 

  besparelser gennemføres? 

 

 Bilag: - Hvidovre Kommunes budgetmateriale, ligger på kommunens hjemmeside. 

   - Budgetudtalelse fra Hvidovre Lærerforening. 

   - Notat fra FE om Budgetarbejdet. 

 

5. Fokuspunkter for kredsstyrelsen 
 Fokuspunkterne blev drøftet på kredsmøderne d. 6 og 20. juni. Fokuspunkterne er 

 arbejdstid, MED/budget og "Hvad skal vi med skolen"/skolepolitisk dagsorden. 

 Arbejdet fortsættes/færdiggøres. 

  

 Punktet udsættes til vores kredsstyrelsesinternat. De nye fælles udvalgsmøder kan være 

 forum for det primære arbejde med fokuspunkterne, hvor vi kan gå i dybden med dem og 

 have en løbende status på arbejdet. 

 På det kommende kredsmøde evalueres det, hvordan vi har opfyldt succeskriterierne for 

 fokuspunkterne for skoleåret 2017/18. 

 

 Bilag:  Oplæg til fokuspunkter. 

 

6. Drømmeskolen 
Orientering om arrangementet den 27. september. Aftale om hvordan og hvem vi inviterer. 

 

 Der er lavet en folder og nogle plakater som reklame for arrangementet, som finder sted 

 torsdag d. 27. september kl. 19-21 på Kopenhagen Fur i Glostrup. Der vil bl.a. være et 

 oplæg fra Anders Morgenthaler med hans bud på en drømmeskole. Vi vil gerne have 

 lokalpolitikere, forældre (fx forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne) og lærere til at 

 komme til arrangementet, og vi vil derfor prøve at reklamere for arrangementet via 

 forskellige kanaler til disse målgrupper. 

 

7. Arbejdstid 
 a) Status på opgaveoversigterne for 2018/19. 

 a) Der er talt opgaveoversigter op for fem skoler, og den overvejende tendens er en 

  stigning i gennemsnitligt undervisningstimetal (og for nogle skoler en ret markant 

  stigning). Vi har en bekymring for, at undervisningstimetallet er steget for mange 

  lærere i kommunen, og hvordan dette vil påvirke arbejdsmiljøet samt fastholdelse og 

  rekruttering af lærere i kommunen. På Avedøre Skole er det gennemsnitlige timetal 

  eksempelvis steget til over 800 timer, ligesom en del lærere på skolen har et  

  undervisningstimetal på 880 timer. 

 

 b) Lokal arbejdstidsaftale. 

  Kort status på det videre arbejde. 

 

 b) Der er aftalt et møde med Center for Skole og Uddannelse med henblik på at arbejde 

  frem mod en lokal arbejdstidsaftale. 

 

 Bilag:  - Status på opgaveoversigterne. 

https://www.hvidovre.dk/Hvidovre/Hvidovre-i-tal/Budget
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   - Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 15. august. 

 

8. Fælles mål og læringsplatforme 
 Den ministerielle arbejdsgruppe om fælles mål kom med deres anbefalinger den 20. juni. 

 Vi aftalte på kredsmødet den 20. juni, at vi tager emnet på dagsordenen, så vi kan drøfte 

 anbefalinger og deres konkrete anvendelse i Hvidovre. 

 

Der er brug for at kigge nærmere på de fra ministeriet udsendte pejlemærker og 

anbefalinger for arbejdet med Fælles Mål og læringsplatforme, da kravene til anvendelse 

af læringsplatforme på skolerne jo gerne skulle afspejle disse (og Folketingets beslutning 

om at gøre de fleste mål vejledende). Pædagogisk Udvalg kigger nærmere på det og 

kommer med et oplæg til et kommende kredsstyrelsesmøde. 

 

 Bilag: Arbejdsgruppens anbefalinger. 

 

TR-timen 
 

9. Nye medlemmer 
 Velkomstmapper. Modtagelsen af nye medlemmer og status på medlemskab. 

 

Der er lavet velkomstmapper til nye medlemmer. Vi drøftede forskellige tiltag til at byde 

velkommen fra kredsen til nye medlemmer. Det kunne fx være en video med præsentation 

af kredskontoret, sagsbehandlere, kredsens sekretær og formanden. Det kunne også være 

en invitation til at komme på kredskontoret til et introduktionsarrangement. 

 

 Bilag: TR-udsendelse nr. 29 om modtagelse af nye medlemmer 

 

10. Arbejdstid 
 a) Konkrete spørgsmål, udfordringer, fortolkninger m.m. 

a) Der blev spurgt ind til følgende: 

 Er testning af børn (fx læsetest) at regne som undervisning?  

 Hvordan afregnes der for lejrskoler?  

 Er der (udover time-/dagpenge) også 17/06-tillæg for programlagte aktiviteter efter 

 kl. 17 på kurser, der afvikles som internat?  

 Er der en personalepolitik med regler for fx jubilæer og runde fødselsdage? Hvordan 

 forholder man sig til udvidet brug af tvungen fælles forberedelse (herunder også 

 tvungen tilstedeværelse i uge 32)?  

 Hvordan foregår MUS-samtaler og referat af samtalerne på skolerne? 

 

 b) Skemalægning. Tilbagemelding om hvordan og hvem der lægger skema på skolerne. 

  Tid til og tillæg for arbejdet. 

 b)  Der er forskelle fra skole til skole. Nogle steder lægger ledelsen skema, men på flere 

  skoler er opgaven uddelegeret til lærere. Der er også forskelle i antallet af  

  skemaperioder. 

 

11. Lokale lønforhandlinger 
 a) Status på løntillæg. 
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 a) Vi laver en status og opfølgning på de lokalt forhandlede løntillæg. Er der fx  

  funktioner, der ikke længere eksisterer på skolen - og er der kommet nye funktioner 

  til?  

  Hvis man har hjemmeundervisning af elever af længere varighed, vil det være at 

  regne som skiftende arbejdssteder, og man er derfor berettiget til et tillæg. 

 

 b) Løntjek i uge 46-47. Praktiske aftaler. 

 b) Vi laver løntjek efter samme model som sidste år, hvor kredsformanden kommer ud 

  på skolerne og foretager løntjek i samarbejde med TR. Vi udvider måske ugerne for 

  at kunne nå rundt på alle skolerne. 

 

 Bilag:  Kredsudsendelse nr. 73 om løntjek 

 

12. Faglig Klub 
Udveksling af ideer til, hvordan man bedst skaber gode møder i Faglig Klub, som 

medlemmer deltager aktivt i. 

 

 Der blev udvekslet erfaringer. 

 

13. Punkter til næste møde 
 Fokuspunkter 

 Arbejdstid 

 Læringsplatforme 

 DLF efter OK-18 

 DLF Kongres 

 Kredsinternat 

 

14. Gensidig orientering 
 Det var som altid spændende. 

 

15. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Husk medlemslister til at tjekke for medlemmer. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Der har været møde i PUF i Hovedstaden Vest. Inklusion var 

  hovedtemaet. 

 f) Kursusudvalg: Den kursusansvarlige var på kursus, så vi afventer til næste møde. 

 g) Center-MED: Center-MED ser frem til at modtage svarene fra Lokal-MED på, 

  hvordan det går med inklusionshandleplanerne ude på skolerne. 

 h) Hoved-MED: Møde den 24. august om budget og retningslinjer for seniorsamtaler og 

  -aftaler. 

 i) Skolekontaktrådet: Næste møde er den 20. september. Vi skal udpege  

  medarbejderrepræsentant(er). 

 j) Andre: Intet. 

  

16.  Eventuelt 
 Mødetidspunkterne foreslås justeret, så vi begynder 5 min. senere.                    Referent: PJ                                              


