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

 

16. november 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. november 2018 kl. 10.20 – 14.45 på kredskon-

toret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.  

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 24. oktober 2018  
 Bilag: Referat fra den 24. oktober 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Udmøntning af budget 2019-22 
 a) Ledelsesbesparelsen 

 Status på den konkrete udmøntning af ledelsesbesparelsen, herunder sammenhængen 

 med den politiske beslutning om dette. Orientering og drøftelse. 

a) Det blev drøftet på Center-MED, hvor det førte til en heftig debat. FTR’erne har bedt 

 om et møde med skolechefen (som nu er gået af) omkring udmøntningen af besparel-

 serne. Der afholdes møde næste fredag. 

 Vi skal være opmærksomme på, at hvis der trækkes ledelsesopgaver tilbage fra lærere, 

 så bør det medregnes, at der er forskel på timelønnen mellem ledere og lærere. 

 Der var nogle input fra skolerne med, hvad lederne havde gjort sig af tanker. Flere ste

 der tyder det på, at man overvejer at trække dele af SFO-koordinatoropgaven tilbage, 

 evt. suppleret med SFO-timer til SFO-lederen. Løse vikartimer er også i spil. Nogle af 

 forslagene kommer til at betyde, at besparelsen reelt kommer til at ryge over i ramme-

 besparelsen, hvilket vi ikke er enige i, er den politiske beslutning. 

 Der blev spurgt ind til, hvilke besparelser der kan findes på ledernes mødefrekvens i 

 centerregi og diverse ledernetværk. Dernæst var der en drøftelse af, hvilke opgaver det 

 reelt er muligt at trække tilbage. 

 Det er vigtigt at gøre politikerne opmærksom på, at hvad enten man kalder det lederbe-

 sparelser eller rammebesparelser, så kommer pengene fra den samme kasse. 

 Det er vigtigt, at TR drøfter besparelserne med ledelsen. 

 

b) Rammebesparelsen 

 Hvad kan der spares på, så der sikres undervisning af høj kvalitet, som det er aftalt i 

 ”Ny start” ved OK-18? 

 Beslutning om hvordan Faglig Klub inddrages. 
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 b) Det skal drøftes i MED på den enkelte skole. Det tages op i Faglig Klub. Fagligt Ud-

  valg laver oplæg man kan tage udgangspunkt i på Faglig Klub. 

 

 Bilag:  - Oplæg til og referat fra det fælles udvalgsmøde den 7. november. 

   - Kort orientering fra møde i Center-MED den 8. november. 

   

4. Arbejdstid 
 Orientering om 2. møde om en kommende ny arbejdstidsaftale. 

 

 Der var som udgangspunkt enighed om, hvad formålet med at drive skole i Hvidovre 

 Kommune skal være. Næste møde er den 28. november. 

    

5. DLF´s kongres 2018 
Status efter kongressen den 30. – 31. oktober. 

  

 Opsummering fra kongressen. Per Christensen (3F) talte til kongressen om folkeskolens 

 vigtighed. 

 Ny Start-samarbejdet og mulighederne heri var til debat. Muligheden og strategien for en 

 central arbejdstidsaftale blev drøftet. 

 Folkeskoleidealet har ligge stille under OK-18, men det vil der nu blive sat øget fokus på. 

 Det vil også indebære en lokal debat. 

  

6. Fælles mål, Meebook og elevplaner 
Tilbagemelding fra det regionale møde om fælles mål. Mødet er arrangeret af DLF, KL 

m.fl. 

 Tilbagemelding om eventuelle skoledrøftelser. 

  

 Oplæg fra Pædagogisk Udvalg. ”Læringsmålstyret Undervisning” nævnes ikke længere på 

ministeriets hjemmeside. KL, UVM, DLF og Skolelederforeningen er enige om, at nu skal 

vi finde ud af, at Fælles Mål skal give mening for lærerne. 

 Der skal være mere frihed til at planlægge og gennemføre undervisningen. Der blev aftalt, 

at der i kommunen skal nedsættes et udvalg (hvor kredsens selvfølgelig har en forventning 

om, at der skal deltage et par lærere), der skal se på, hvordan vi laver nogle brugbare elev-

planer og rammer for skolehjemsamarbejdet. De skal blandt andet også se på, hvilket out-

put der har været på de digitale læringsplatforme. 

 Den ligger nu i skolecenterets PU. 

 Det skal tages op i de relevante fora ude på skolerne (TR/leder, MED). Der var en drøftel-

se af, hvordan vi udbreder budskabet om budgettet, digitale læringsplatforme etc. i et poli-

tisk nyhedsbrev. 

 Pædagogisk Udvalg kommer med et oplæg om de fem pejlemærker på næste kredsstyrel-

sesmøde. 

 

 Bilag:  Indbydelse til dialogmøde. 
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7. Temadag den 21. november 

Input til programmet. 

 

 Der var en kort gennemgang af programmet, der udsendes til alle deltagere. 

 

 Bilag: Invitation til temadagen. 

 

 

TR-timen 
 

8. Arbejdstid 
 Konkrete udfordringer. Fremsendes så vidt muligt inden kredsmødet. 

 

 Hvis man fratages en opgave, så man går ned i undervisningstid, mister man ikke sit un-

 dervisningstillæg, da den oprindelige opgaveoversigt danner et løntilsagn. Det gælder og

 så, selvom den nye opgave f.eks. er en vejlederopgave, som man også får et vejledertillæg 

 for. 

 Adgangen til opgaveoversigterne blev drøftet. 

 Nogle steder er de delt på Intra. Adgangen via Tabulex kan være problematisk. 

 Drøftelse af, hvordan de 10 rådighedstimer/døgn i forbindelse med lejrskoler bliver afvik-

 let/udbetalt. 

 

9. Sygefravær 

 Hvordan læses fraværsstatistikken – og hvor kan man finde den? 

  

 FE gennemgik sygefraværsstatistikken for 3. kvartal. Det skal noteres, at arbejdsskader og 

 §56 er trukket ud af sygefraværet. Spørg ind til antallet af arbejdsskader. Der er lidt uklar- 

 hed om, hvordan tallene skal læses. 

 

 Bilag:  Seneste fraværsstatistik. 

 

10. Dispensation fra politianmeldelse af voldsepisoder 
 På baggrund af en højesteretsdom og en ombudsmandsudtalelse har retningslinjerne for 

 politianmeldelse af voldsepisoder været drøftet i Center-MED. Intentionen er at sikre 

 medarbejderne muligheden for erstatning efter offererstatningsloven samtidig med at man 

 ikke politianmelder unødigt. 

 Drøftelse af skolernes praksis. 

 

 Det blev drøftet på Center-MED i torsdags. Hvis man ikke politianmelder, så skal der være 

 en pædagogisk begrundelse for ikke at gøre det. Ellers kan man ikke sikre offeret en er-

 statning. Hændelsen skal beskrives udførligt, hvis man ikke politianmelder. Organisatio-

 nerne har udarbejdet et skema, der kan anvendes til dette. 

 Der var nogle input om, hvordan man registrerer på skoler i kommunen, så man sikrer of

 feret i tilfælde af, at man ikke politianmelder. 

 

 Bilag:  - Oplæg til retningslinjer i Center-MED. 

   - Kredsudsendelse om Højesteretsdom – kredsudsendelse nr. 082/2018. 
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11. GDPR i dagligdagen på skolen 
 Udfordringer i forhold til at overholde GDPR på skolen. Er der aftalt procedurer på nogle 

 af skolerne. 

 Medbringes hvis det er tilfældet. 

 

 Pjecen om GDPR ligger i drev. 

 Der var en tilbagemelding om, i hvilket omfang den er blevet drøftet og implementeret på 

 de forskellige skoler. 

 

 Bilag:  Orientering om overholdelse af GDPR fra centeret. 

 

12. Punkter til næste møde 
 Arbejdstid 

 Opsamling på Arbejdsmiljøtemadagen 

 Status på budget 

 5 pejlemærker i forhold til fælles mål 

 

13. Gensidig orientering 
 Jagten på det nye kredskontor er gået ind. 

 Ellers var det enormt spændende. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: Der har været løntjek på fem skoler nu. Der er fundet noget alle steder. Der 

  udsendes en ny version af ”Tjek en lønseddel” til alle skoler. De sendes ud på mail til 

  TR, som videreformidler den. 

  Husk at svare på, om listen med de lokale løntillæg er korrekt, så vi kan få gang i 

  nogle nye lønforhandlinger. 

 b) Næstformand: Alle har set på skemaet med tilsyn. Det tages op i Fagligt Udvalg lige

  som skemaet med udfordringerne i forhold til den fleksible tilstedeværelse. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Der er møde i Arbejdsmiljøforum i næste uge. 

 f) Kursusudvalg: Der er møde på tirsdag. De skal se på, hvad man fælles i Hovedstaden 

  Vest kan bruge de 50.000 kr. fra Hovedforeningen til. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Intet. 

 i) Skolekontaktrådet: Der er møde næste torsdag. 

 j) Andre: Intet. 

  

15.  Eventuelt 
 Vi afventer stadig kurset for budget. Det ligger i Hovedforeningen til godkendel-

 se/forkastning. FE og MRA skal til møde fredag om løn- og arbejdsforhold. FE skal der

 udover til møde om ytringsfrihed på de sociale medier. 

 

 

 

 

Referent: RB                                              


