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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14 
Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre 
Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org 
www.dlfkreds14.dk 

 

25. april 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. april 2019 kl. 10.20 – 14.45 på kredskontoret, 

Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre. 
 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra den 3. april 2019 
Bilag: Referat fra den 3. april 2019. 

 Godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
Fastlagt. 

 

3. Folkeskolemøde/folkeskolens dag 

Drøftelse af muligheden for at vi i samarbejde med andre interessenter afholder et 

folke- skolemøde eller en folkeskolens dag i Hvidovre. 

Pædagogisk udvalg kommer med oplæg. 

Beslutning om det videre arbejde med ideen. 

 

Målet er at promovere Hvidovre Kommunes folkeskoler og vise, hvad de kan. Indholdet 

kunne være en skolepolitisk debat med deltagelse af kommunalpolitikere, en kendt 

foredragsholder samt “boder”, hvor elever fra de forskellige skoler (og evt. også de 

kommunale talenthold, Quark, Newton Room, Ungdomsskolen og lignende) fx spiller 

musik eller viser andre ting frem. Målgruppen ville være primært forældre (herunder 

skolebestyrelserne) og andre med interesse for skolen. Folkeskolens dag kan blive en årlig 

begivenhed, der afholdes på et fast tidspunkt i efteråret, så det i kommunalvalgår vil kunne 

indgå i valgkampen. Det er ikke realistisk at afholde det i efteråret i år, men kunne holdes 

første gang i foråret 2020 og anden gang i efteråret 2021. Kunne afholdes i Kometen (evt. 

udvidet til hovedbiblioteket og udendørsarealer). Vi skal meget lave arrangementet i 

samarbejde med Center for Skole og Uddannelse (måske som et led i Ny Start), ligesom 

SKOK kan være et godt forum til at nå ud til både politikere og forældre/skolebestyrelser. 

 

Der er enighed om at gå videre med idéen. Pædagogisk Udvalg laver et mere konkret oplæg 

med bud på et koncept, mulige datoer m.m., inden vi evt. inviterer samarbejdspartnere til et 

møde om ideen. 

 

 

4. Fælles Mål, Meebook, elevplaner 
På generalforsamlingen blev det vedtaget, at vi sender materiale til skolerne om de 5 pej- 

lemærker om Fælles Mål og anbefalingerne vedr. læringsplatforme, som en 
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arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet kom med i juni 2018. Arbejdsgruppens 

materiale lagde op til en drøftelse på den enkelte skole. 

Vores materiale skal – sammen med det tidligere udsendte - skubbe den drøftelse i gang. 

 
Pædagogisk Udvalg har lavet et udkast til et følgebrev, der kan sendes/afleveres til 

skolelederne sammen med materialerne om de 5 pejlemærker om Fælles Mål og 

anbefalingerne vedr. læringsplatforme (jf. vores udtalelse fra årets generalforsamling). 

Følgebrevet blev godkendt, og dette samt materialerne sendes/afleveres i den kommende 

tid. Dialogen skal foregå på den enkelte skole, men det er relevant at drøfte anbefalinger 

med Centeret. Centeret og vi var til et fælles møde om anbefalingerne i efteråret. 

 

5. Arbejdstidskonference 
Den 25.-26. april er der arbejdstidskonference for alle kredsformænd og næstformænd i 

Odense. På konferencen bliver vi bedt om at komme med nogle tilbagemeldinger fra vores 

kredsstyrelse. 

Kredsstyrelsen kommer med nogle tilbagemeldinger på de spørgsmål, der er formuleret 

i bilagene. Spørgsmålene drøftes først i 2 grupper, derefter en kort opsamling. 

 

Der var en gruppedrøftelse af de 6 temaer: 

1. Fleksibilitet 

2. Individuel og fælles forberedelse 

3. Prioritering og retfærdighed 

4. Belastning 

5. Forskellige aftaleniveauer 

6. Ledelsens opgaver 

 

FE og MRA tager resultatet af drøftelserne med på arbejdstidskonferencen. 

 

Bilag: Materiale til arbejdstidskonferencen – 2 bilag 

Oplæg til drøftelse fra FE 

Referat, Fagligt Udvalg 10. april 

 

6. Lokal arbejdstidsaftale 
Status på aftalen 

 

Det nuværende udkast blev drøftet. Status lige nu er, at der ikke er enighed om at kalde det en 

aftale. Det er vores klare opfattelse, at en underskrevet fælles forståelse også er 

indholdsmæssigt forpligtende. 

 

Bilag: Vores udkast til aftale 

 

7. Skolernes økonomi 
 

a)   Status på besparelserne 

 a) Der er ikke kommet nogen (ny) politisk udmelding på skolelederbesparelsen. Der er 

  p.t. heller ikke meget nyt fra skolerne om udmøntningen. 

b)   Høringssvar om budgettildelingsmodellen 

 b) Vi har sendt vores høringssvar. 
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Bilag: Høringssvar om budgettildelingsmodellen 

 

8. Mødeplan og arbejdsform for 2019-20 
Forslag til mødeplan for skoleåret 2019-20 drøftes. Forslaget er udarbejdet ud fra den 

nuværende måde at arbejde på. 

Vi har de seneste år udarbejdet fokuspunkter. Skal dette gøres igen? Beslutning. Hvis 

der skal arbejdes med fokuspunkter, skal de besluttes senest på kredsmødet den 19. juni. 

 

Vi vil fortsat arbejde med mål/fokuspunkter, men det skal måske ske i en anden form end 

den nuværende for bedre at sikre opmærksomhed og opfølgning på de valgte 

mål/fokuspunkter. 

 

Mødeplan vedtages på næste møde. Der undersøges muligheden for evt. samarbejde med 

Glostrup igen om medlemsweekenden. 

 

Bilag: 1. udkast til mødeplan 

Fokuspunkter for 2018/19 (3 bilag) 

 
 

TR-timen 

 
9. Retningslinjer 

 

På kredsmødet den 3. april blev det aftalt, at vi skal aftale, hvordan vi deler gode 

eksem-pler på retningslinjer fra skolernes MED-udvalg. Specielt på følgende områder: 

 Indberetninger, bekymringsskrivelser 

 Sager med vold eller trusler om vold 

 Sager med magtanvendelse overfor elever 

 

Den nuværende skoleopdelte mappestruktur i Google Drev fastholdes og suppleres af et Google 

Site (LM udarbejder det), hvor man kan søge på emneopdelte retningslinjer. 

 

 

Bilag: Retningslinjer fra skolerne – lægges ind i drev 

 

10. Arbejdstid 
Udfordringer/problemer af arbejdstidsmæssig karakter. Fremsendes gerne 

inden kredsmødet. 
 

Der er på nogle skoler stadig ikke udbetalt for de 10 timer af døgnet på 

lejrskoler/klasserejser, der ikke er undervisning men rådighed (jf. OK18 tæller det med 

1/3). Disse timer er ikke indregnet på opgaveoversigterne og skal derfor afregnes separat. 
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11. Ændring af ferieloven 
Kort orientering om konsekvenserne af ændringen i ferieloven. I første omgang de æn- 

dringer, der har konsekvenser for overgangsåret 2020. 

 

 

Der er nogle praktiske problemer med overgangsåret (og evt. det efterfølgende år), der 

endnu ikke er fundet en løsning på. 

 

Bilag: Nyhedsbrev for Skoleledere om ferieændringerne 

Kredsudsendelse 020/2019 om de nye ferieregler 

 

12. Løn pr. 1. april 2019 
Status på den manglende udmøntning af OK-18 aftalen om organisationsmidlerne. 

 

Der mangler at blive færdiggjort en separat aftale om de lønstigninger, der skulle komme d. 

1. april. Når den er færdig, bliver de udbetalt med tilbagevirkende kraft. 

 

13. Nye medlemmer/lønreferater 
Status på nye medlemmer og lønreferater. 

 

 Udsættes af tekniske årsager til næste møde. 

 

14. Punkter til næste møde 
● Nye medlemmer/lønreferater 

● Mødeplan 

 

 

 

15. Gensidig orientering 
 VK har været til møde med følgegruppen til inklusionseftersynet. 

 

 

 

16. Meddelelser 
a) Formand: DLF har et telt i Fælledparken den 1. maj, som man er velkommen til at 

besøge. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Intet. 
g) Center-MED: Referat udsendt til orientering. 

h) Hoved-MED: Der er møde d. 25/4-19. 

i) Skolekontaktrådet: Der er møde d. 2/5-19. 

j) Andre 
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17. Eventuelt 
Intet. 

 

 

 

 

 

 

 
Referent: PJ 


