
 
4. september 2018 

 

Velkommen til skoleåret 2018/19 
 

Skoleåret 2018/19 har været i gang længe. Jeg vil alligevel byde velkommen tilbage til ar-

bejdet. Specielt velkommen til alle nye medlemmer af Hvidovre Lærerforening. I er altid 

velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål af den ene eller anden karakter. Mail og 

telefonnummer står nederst i dette nyhedsbrev. 

 

DLF efter OK-18 
 

Der blev ikke indgået en ny arbejdstidsaftale ved OK-18. Beklageligvis. Der blev til gen-

gæld indgået en aftale om, at en kommission skal analysere og afdække udfordringer og 

mulighederne med arbejdstidsreglerne på underviserområdet. Kommissionen starter sit ar-

bejde i denne uge. 

Der blev også ved OK-18 aftalt projektet ”Ny Start”. Her pointeres det, at samarbejdet 

mellem kredse og kommuner skal opprioriteres. Konkret står der bl. a. i aftaleteksten:  

”Parterne ønsker med samarbejdet at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øv-

rige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet.” 

På DLF’s ekstraordinære kongres den 7. juni blev det vedtaget, at ”Alle medlemmer skal 

opleve forbedringer af deres arbejdssituation som følge af OK-18.”  

Kredsstyrelsen vil arbejde for dette, selv om budgetsituationen i Hvidovre ikke ligefrem 

lægger op til store økonomiske forbedringer. 

 

Budget 2019 
 

Hvidovre kommunes budget for 2019 ser ikke godt ud. Direktionen har lagt op til, at der 

skal spares 70 mio. kr. Hvis besparelserne fordeles forholdsmæssigt på alle områder, bety-

der det en besparelse på skoleområdet (skoler og SFO) på 17 mio. kr. 

Det mest konkrete forslag på skoleområdet er, at man skærer 30 timer/lærer til øvrige op-

gaver. Det vil naturligvis betyde, at der ikke kan udføres så mange af den type opgaver. 

Det vil samtidig betyde, at den enkelte lærer i gennemsnit skal undervise mere. Og det vil 

betyde en reduktion på 8 lærerstillinger. 

Der er ikke politisk taget stilling til besparelsesforslaget. Kommunalbestyrelsen 1. behand-

ler budgetforslaget tirsdag den 11. september. Du kan se kommunens budgetmateriale her, 

og Hvidovre Lærerforenings foreløbige kommentarer til besparelsesforslagene her. 

Det er Hvidovre Lærerforenings opfattelse, at sparekravet ikke behøver at være på 70 mio. 

kr. Det har medarbejdersiden i Hoved-MED også tilkendegivet. Det er samtidig Hvidovre 

Lærerforenings opfattelse, at skoleområdet i kommunen skal opprioriteres og ikke nedprio-

riteres. Der bruges i Hvidovre færre kroner/elev end i de kommuner, som vi kan sammen-

ligne os med. 

 

https://www.hvidovre.dk/Hvidovre/Hvidovre-i-tal/Budget
http://www.dlfkreds14.dk/media/11563371/udtalelse-om-budget-2019-til-boerne-og-uddannelsesudvalget-august-2018.pdf


Drømmeskolen 
 

Det er vigtigt at have visioner for folkeskolen. Skole og Forældre, DLF og Folkekirkens Sko-

letjeneste har i flere år centralt samarbejdet om ”Hvad skal vi med skolen?”. Et samarbejde, 

der blandt andet skal sætte fokus på folkeskolens formålsparagraf, dannelse og vigtigheden af, 

at folkeskolen er mere end nationale test. 

Lokalt har de samme organisationer også samarbejdet om konkrete initiativer for at sætte fo-

kus på denne debat. Vi er nu klar med det næste arrangement. Det er torsdag den 27. septem-

ber kl. 19 – 21 på Kopenhagen Fur, Langagervej 60 i Glostrup under overskriften ”Drømme-

skolen”. Anders Morgenthaler vil indlede med sit bud på drømmeskolen. Herefter vil debatten 

blive styret Bente Dalsgaard. Det er vigtigt, selv i sparetider, at vi drøfter, hvilken skole vi 

gerne vil have. 

Hvis du er interesseret i at deltage, så kom endelig. Du kan se indbydelsen på vores hjemme-

side her. 

 
 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst 
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