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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 

 

23. maj 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 22. maj 2019 kl. 10.20 – 14.50 på kredskontoret, 

Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre. 

 

Afbud: GG, RB, MBL. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 8. maj 2019  
 Bilag: Referat fra den 8. maj 2019.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Fastlagt. 

 

3. Mødeplan 2019-20 
Mødeplan for det kommende skoleår vedtages. Kredsinternatet og medlemsweekenden 

fastlægges. 

 

Kredsinternat afholdes d. 27.-28. august, hvilket medfører flytning af et udvalgsmøde. 

Ellers er forslaget til mødeplanen godkendt inkl. placering af medlemsweekend d. 18.-19. 

april (Glostrup afholder d. 17.-18. april). 

 

 Bilag: Forslag til mødeplan. 

 

4. Folketingsvalget 
Folkeskolen er den samfundets vigtigste institution når det gælder om at skabe 

sammenhængskraft i Danmark. Hvis flere og flere fravælger folkeskolen, kan det betyde en 

større polarisering. Folkeskolen skal også være garant for at levere god undervisning til 

alle elever. 

Indtil nu har folkeskolens vigtige rolle ikke været drøftet særlig meget i valgkampen. 

Hvordan byder vi bedst ind, så dette tema også kommer på dagsordenen i valgkampen? 

 

Vi vil lave nogle opslag på vores Facebookside (fx med materialerne fra hovedforeningen) 

af mere generel karakter, og så er man meget velkommen til at supplere med personlige 

fortællinger som kommentar til opslagene. Twitter kan bruges til at få budskaber bredere 

ud, da det her er nemmere at nå ud til politikere og journalister end på Facebook. 

 

Bilag: Pressemeddelelse fra DLF 13. maj om folkeskolen. 
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5. Folkeskolens Dag 
 Oplægget om Folkeskolens Dag konkretiseres mere. 

 

 Pædagogisk Udvalg har lavet et oplæg, som fik opbakning fra resten af kredsstyrelsen. 

 

 Bilag: Ideer til indhold i Folkeskolens Dag. 

 

6. Ændring af folkeskoleloven 
De konkrete konsekvenser af de vedtagne ændringer af folkeskoleloven drøftes. Hvad gør 

man konkret på skolerne med den kortere skoledag i indskolingen? 

 

Udfordringer i forhold til de praktisk/musiske valgfag i udskolingen – lokaler og/eller 

kvalifikationer. 

 

Skoledagen skal forkortes for indskolingen, og det kan bl.a. betyde ændringer i 

ringetiderne på skolerne.  

De nye praktisk/musiske “valgfag” giver udfordringer på nogle skoler med særligt 

faglokalekapacitet - men også med at have nok lærere med de rette kompetencer. De 

konkrete udfordringer vedrørende ændringerne af folkeskoleloven drøftes på et 

CenterMED-møde i juni. 

 

Bilag: Kredsudsendelse 8/2019 om folkeskoleforliget – ligger i Insite.   

       

7. Arbejdstid 
Udmøntningen på skolerne. 

 

Hvordan arbejdes der videre med professionel kapital? 

 

På nogle skoler er der udfordringer med at få alle under 780 timers undervisning.  

Der er brug for en fælles forståelse af, hvad begrebet professionel kapital dækker over, og 

hvad det skal bruges til, så det ikke blot bliver et hurra-ord uden reel betydning. 

 

Bilag:  - Fælles forståelse. 

  - OK-18 om Ny Start. 

  

8. Fokuspunkter og ”Er vi gearet til fremtiden” 
 a) Opsamling på gruppedrøftelserne på kredsmødet den 8. maj. 

  Forslagene fra opsamlingen blev drøftet. 

 

b) Fokuspunkter 2019/20. Hvad er vigtigst det kommende skoleår? 

  Mulige fokuspunkter blev drøftet – herunder også muligheden for at have  

  periodeopdelte fokuspunkter. Vi venter med at beslutte/vedtage fokuspunkter til 

  kredsmødet den 19. juni. 

 

Bilag: - Opsamling på gruppedrøftelserne. 

- Materiale om ”Er vi gearet til fremtiden” ligger under dagsordenen til mødet 

den 8. maj. 
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TR-timen 
 

9. Arbejdstid 
 Udfordringer/problemer af arbejdstidsmæssig karakter. Fremsendes så vidt muligt inden 

 kredsmødet.  

 

 Der er udarbejdet et konkret bud på en guide til, hvordan man læser sin opgaveoversigt. 

 Den er lagt i bilagsmappen til dagens møde. Der er forskellige bud på, hvordan man 

 afregner tiden til prøveforberedelse og prøveafvikling på skolerne. Der er lavet en oversigt 

 med bud på de forskellige opgaver relateret til prøveafvikling samt forventet tidsforbrug, 

 men det er ikke i alle fag, at dette stemmer med det faktiske tidsforbrug til opgaverne. 

 

10. Ferieregler 2020 
 Status på feriereglerne for 2020 og den konkrete udmøntning. 

 

 Der arbejdes fortsat på at løse de praktiske udfordringer med overgangsåret. 6. ferieuge vil 

 fortsat blive optjent og afviklet efter de nuværende regler, da 6. ferieuge ikke er påvirket af 

 ændringen i feriereglerne. 

 

11. Nye Medlemmer/lønreferater 
 Status på nye medlemmer og lønreferater. 

 
 Udsættes til næste møde. 

 

12. Punkter til næste møde 

 
 Sommerudflugtsudvalget er stadig i planlægningsprocessen. Housewarmning udsættes til 

 næste skoleår og afholdes fredag d. 16. august kl. 14-17. 

 

13. Gensidig orientering 
 Intet til referat. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 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. 

  

15.  Eventuelt 
 Kagen var god og rigelig. Referent: RB 


