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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 

 

6. september 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 4. september 2019 kl. 10.20 – 14.50 på kredskonto-

ret, Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

 

Afbud: MRA, GG 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 14. august 2019  
 Bilag: Referat fra den 14. august 2019.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Folkeskolens Dag tilføjes som nyt punkt 8. Ellers fastholdes dagsorden. 

 

3. Budget 2020 

Status på kommunens budgetproces. Det forventes, at der indgår en aftale mellem rege-

ringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 i løbet af weekenden. Konsekvenserne 

for Hvidovre skal efterfølgende beregnes. 

Høringsfrist i forhold til fagudvalgenes behandling af budgetforslaget er den 19. septem-

ber. 

 

Der er stadig ikke kommet en aftale mellem KL og regeringen. Budgetforudsætningerne i 

Hvidovre kendes derfor endnu ikke. 

 

Bilag: Høringsbrev vedr. budget 2020 

   

4. Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre  

Helhedsplanen er sendt i høring. Høringsfristen er den 24. september. 

Drøftelse af indholdet i Hvidovre Lærerforenings høringssvar. 

 

Der har ikke været drøftelser på skolerne endnu. Vi laver et høringssvar. Input til vores 

høringssvar vil bl.a. omhandle de fysiske rammer, som ikke umiddelbar figurerer som en 

del af helhedsplanen, og udfordringer med den tiltænkte placering af 10. klasserne (både 

fysisk og administrativt), der efter vores mening stadig bør være under Folkeskoleloven. 

Udgifter til flytninger og lignende bør ikke tages som en del af rammen - men være en 

særlig tildeling. 
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Bilag:  - Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre. 

- Høringsbrev vedr. helhedsplan. 

- Input fra kredsstyrelsesinternatet. 

 

 

5. Arbejdstid 
Kort status på den fælles forståelse, specielt med henblik på: 

 Opgaveoversigterne 

 Hensyn til nyuddannede lærere 

 Inddragelse af TR i udarbejdelse af opgaveoversigterne for nyuddannede lærere 

og lærere med over 780 timers undervisning 

 Afholdelse af dialogsamtaler 

 Funktionsbeskrivelse for øvrige opgaver 

 

 Der var tilbagemeldinger fra skolerne angående forskellige punkter fra den fælles 

 forståelse. Eksempler på udfordringer: 

● “Resttimer” på opgaveoversigterne. 

● Hvordan tager man konkret hensyn nyuddannede lærere - og bliver TR inddraget? 

● Er der i tilstrækkelig grad tilstræbt maksimalt 780 timers undervisning - og bliver 

TR inddraget? 

● I hvor høj grad bliver dialogsamtalerne afholdt - og har de nogen effekt? 

● Er der blevet lavet (eller igangsat arbejdet med at lave) funktionsbeskrivelser for de 

øvrige opgaver? 

 

 Fagligt Udvalg arbejder videre med en evaluering, der kan anvendes til dialogen i 

 forhandlingsgruppen. 

 

 Bilag:  Fælles forståelse. 

        

6. Er vi gearet til fremtiden? 
 Opfølgning på aftalte initiativer: 

 Relationsskema 

 Fokusgruppelærere 

 

 Relationsskemaet er lavet og klar til at blive udfyldt.  

 Gruppen af fokusgruppelærere er endnu ikke sammensat.  

 Der blev i forbindelse med kredsstyrelsesinternat aftalt fremtidigt samarbejde med 

 skolelederforeningen. 

 

 

 Bilag: - Aftalte initiativer (bilag fra tidligere kredsmøde). 

   - Relationsskema. 

 

7. Kredsstyrelsesinternat 
Kort evaluering. 

 

 Positiv evaluering af både rammer og program (inkl. gæsterne udefra). 



 3 

 

 

Bilag:  Program for kredsstyrelsesinternatet. 

 

8. Folkeskolens Dag 
 Første møde i koordinationsudvalget finder sted onsdag den 11. september. Vivian, Mor-

 ten og Flemming er kredsstyrelsens repræsentanter i udvalget. Det er en rigtig god idé 

 (igen) at tydeliggøre sammenhængen mellem den nye ferielov og arrangementet for at 

 sikre en positiv stemning og opbakning til arrangementet. Vi vil gerne holde fast i et tema 

 for arrangementet, der tager udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf. 

 

  

TR-timen 
 

9. Arbejdstid 
 Afklarende fortolkninger, spørgsmål m.m. Fremsendes så vidt muligt inden mødet.  

  

 Vær opmærksom på, om der bliver udbetalt både lejrskoletillæg efter arbejdstidsreglerne 

 (pt. ca. 175 kr. pr påbegyndt dag) og time- og dagpenge for klasserejser/lejrskoler. 

 

 

 

10. Lærerpraktikanter 
 Opsamling på spørgeskema om lærerpraktikanter. 

 

 Der er stadig udfordringer med aflønningen på nogle skoler. Der mangler kendskab til 

praktikaftalen, og særligt praktikkoordinatorrollen er et usikkerhedsmoment. Kravene til 

skolerne (timemæssigt) er øget for de skoler, der tidligere havde studerende fra Metropol, 

mens betalingen til skolerne fra professionshøjskolen (KP) ikke er fulgt med. 

 

 Bilag: - Begrebsafklaring - praktikkoordinator, - vejleder og lærer. 

   - Tilbagemelding fra skolerne på spørgeskema. 

 

11. TRIO-samarbejde 

 På baggrund af TRIO-temadagen om stress den 29. august tages en meget kort runde om 

TRIO-samarbejdet på skolerne. 

 

 Der var positive tilbagemeldinger på temaformiddagens indhold. Det er meget forskelligt, 

 hvordan TRIO-samarbejdet er organiseret på skolerne. 

 

 

12. Forkortelse af skoledagen i indskolingen 
 Oversigt over skolernes måde at forkorte skoledagen i indskolingen på. 

 

 Oversigten over, hvordan skolerne har forkortet skoledagen, er næsten færdig. 

 

 Bilag: Tilbagemelding fra skolerne på spørgeskema. 
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13. Nye lærere 

 

 a) Modtagelse og mapper til nye lærere.  

 b) Tjek af lønskemaer – MBL. 

 

 Der var en drøftelse af proceduren for modtagelse af nye lærere med tjek af oplysninger 

 om anciennitet m.m. med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen. 

 

 Bilag: Materialer til velkomstmapper. 

 

14. Punkter til næste møde 
● Budget 

● Folkeskolens Dag 

● Kongres 

 

 

15. Gensidig orientering 
 

 Gensidig orientering gennemført. 

 

 

16. Meddelelser 
 a) Formand: Der overvejes at flytte temadag med kredsstyrelse, TR og AMR fra d. 13 

  til d. 20. november. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Møde d. 29/8. ”Hvidovre i tal” og rygepolitik var på dagsordenen. 

 i) Skolekontaktrådet: Møde d. 19/9. 

 j) Andre: Intet. 

  

17.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: PJ                                          


