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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 

 

7. november 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. november 2019 kl. 10.20 – 14.50 på kredskonto-

ret, Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre. Afbud: GG, LP, MBL, VK. 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 9. oktober 2019  
 Bilag: Referat fra den 9. oktober 2019.  

 

 Referatet godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Budget 2020 

a) Konsekvenser af budgetvedtagelsen 

Der tilføres skolernes budget 5 mio. kr., som skal bruges til fleksible indsatser til ele-

ver, der kræver særlig opmærksomhed. Drøftelse af den videre proces med udmøntnin-

gen. 

Kort status på anlægsbudgettet. 

 

a) Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. Det vides endnu ikke, hvordan den udmøntes. Der 

 var en drøftelse af, hvordan midlerne kunne anvendes/fordeles. Det er vigtigt, at mid-

 lerne går til varige stillinger i skolen. 

 

b) Folkeskolelovsændringer 

Som følge af den kortere skoledag og flere fagtimer tilføres der skoleområdet 

1.930.000 kr. (i 2019 var det 782.000 kr.) 

Konkret udmøntning så de politiske intentioner gennemføres. 

b) Der var en gennemgang af det udsendte bilag. Der har ikke været drøftelser på alle 

 skoler omkring den forkortede skoleuge. Den politiske intention med ændringen og 

 tilførslen af midler er at styrke den understøttende undervisning. Vi forventer derfor, 

 at den ekstra resurse på 2 mio. kr. anvendes til dette. 

 

c) Skolelederbesparelsen 

Skolelederbesparelsen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. oktober. Skolele-

deren skal i udmøntningen af besparelsen sikre en inddragende, konstruktiv samt rede-

gørende dialog med skolebestyrelsen og medarbejderne. Dialogen med medarbejderne 

foregår som udgangspunkt i MED 
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Det fremgår ikke af den politiske sagsfremstilling, men det er i sidste ende skolebesty-

relsen, der godkender skolen budget. 

 

c) Skolelederen skal tage en drøftelse med medarbejdere og skolebestyrelsen om ud-

 møntningen. Planen er tilsyneladende, at der nu er tale om et ledelses-elev-spænd. 

 Det er fortsat vores opfattelse, at der er tale om en ledelsesbesparelse, altså at der er 

 opgaver, ledelsen ikke længere skal udføre. 

 

 Bilag: Budgetforliget 

   Notat om økonomien i folkeskolelovsændringerne 

   Folkeskolelovsændringerne 

 

4. Hovedstyrelsesvalg  

Kandidater kan opstille frem til 15. november. 

Afstemningen er elektronisk og starter torsdag den 21. november og slutter tirsdag den 3. 

december kl. 16.00. Man har 18 stemmer, der kan fordeles mellem kandidaterne. 

Morten Bo er 2. suppleant for Anders Liltorp. 

Drøftelse af hvordan vi så mange som muligt til at stemme. 

 

Et flertal i kredsstyrelsen anbefaler, at man stemmer på Lars Lilltorp. Morten Bo-Larsen er 

2. –suppleant for ham. Alternativt kan der peges på Jeanette Sjøberg. Vi arbejder for en 

høj stemmeprocent. Der skal vælges 18. Pt. er der 25 kandidater. Vi stiller en pc til rådig-

hed på skolerne i frikvarterene. Der er ligesom sidste gang præmie til den skole med højst 

stemmeprocent. 

Propagandaministeriet opdaterer på Facebook. 

 

Bilag: Kredsudsendelse nr. 53  

     

5. Ny Start 
 Forberedelse til lærerkommissionens anbefalinger. Hvordan forbereder vi medlemmerne 

 på anbefalingerne, og hvordan arbejder vi videre med anbefalingerne? 

 Fagligt Udvalg har drøftet de forskellige scenarier, der kan komme på tale i forlængelse 

 af kommissionens anbefalinger og de efterfølgende periodeforhandlinger. 

 

 FE har i forbindelse med løntjek orienteret på skolerne om, hvad vi kan forvente af proces-

 sen om kommissionsanbefalingerne og de efterfølgende periodeforhandlinger. Det kom-

 mer også op på temadagen d. 20/11. Kommissionen kommer med deres anbefalinger d. 

 16/12. Det sker på Gungehusskolen. 

  

 Bilag: Foreløbigt materiale fra hovedforeningen 

   Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 23. oktober 

 

6. Evaluering af oktoberfesten 
Evaluering af den fantastiske oktoberfest. 

Beslutning om dato for næste års oktoberfest. Fast dato – enten 1. fredag efter efterårsfe-

rien eller sidste fredag i oktober. Til næste år vil det enten være den 23. eller 30. oktober. 

Orientering om økonomien i oktoberfesten. 
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Der var enstemmig ros til arrangørerne for et fremragende arrangement. Der var en drøf-

telse om datoen for Oktoberfesten. Den kommer til at ligge første fredag efter efterårsferi-

en, i 2020 bliver det den 23. oktober. Afholdelsen kommer til at være på Risbjerggård, 

indtil den rives ned. 

 

7. Er vi gearet til fremtiden? 
 Status og opfølgning på tidligere drøftelser og beslutninger. Det gælder primært: 

 Fokusgruppelærere 

 Relationsskema 

 Sikring af at nye lærere er medlemmer 

  

 FE orienterede på baggrund af drøftelse med vores sagsbehandler, om hvordan proceduren 

 i forhold til medlemmer og nye lærere kommer til at foregå. 

  

 Bilag: Oversigt over vores tidligere initiativer 

 

8. Arbejdstid 
a) Status på optællingen af opgaveoversigterne 

a) 7 af 10 er talt op. Resten tælles op snarest. Fællesudvalgsmødet i næste uge er ændret 

 til almindelige udvalgsmøder. Fagligt udvalg vil kigge på optællingen i den forbin-

 delse. 

b) Spørgeskemaet om evaluering af indholdet i den fælles forståelse 

 b) Skemaet skal være besvaret senest tirsdag næste uge. Der er udsendt et link. 

 

Bilag: Optalte opgaveoversigter – ligger i drev under Hvidovre Lærerfor-

ening/arbejdstid/2019-20 

Spørgeskema til evaluering – tilgås via dette link 

Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 23. oktober 

 

9. Temadag den 20. november 
Orientering om indholdet i det endelige program. 

FE orienterede om programmet. Dagen starter kl. 8.30. Programmet sendes ud i løbet af 

ugen. 

 

Bilag: Udkast til program 

  

TR-timen 
 

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

 

 Kort spørgsmål om tid til uddelegerede ledelsesopgaver – vikardækning. 

 

 

11. Nye lærere 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSK8uxOund6RJN-9fVhpY94r4Qi1Yo8qFwUUzWlK2wfI7GRw/viewform
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Tjek af lønskemaer – MBL. 

 

Punktet udsat. 

 

 

12. AULA 
 Praktiske udfordringer med AULA, vi som lærerforening skal agere på. 

 Regler for anvendelse af personlig Nem-ID i forbindelse med AULA 

 

 Ingen kan pålægges at bruge privat Nem-ID til AULA. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, 

 at man ikke gør det. KL pointerer ligeledes, at ingen kan pålægges det. 

 Der var en drøftelse af, hvordan alternativet fungerer. Nogle har fået en to-faktor-løsning. 

 Det kræves for at kunne oprette modtagergrupper i beskedsystemet. 

 Der er stadig en del mangler, som besværliggør det daglige arbejde. Vi må have svar på, 

 hvornår det forventes, at AULA fungerer, som det skal. 

 Vi retter henvendelse til centeret om en procedure for indrapportering af fejl og mangler 

 samt brugen af privat NemID. 

 

 Bilag:  Kredsudsendelse nr. 69 

  

13. Opfølgning på budgetkurset  
Læring af budgetkurset. Hvordan får vi en inddragende, konkret, konstruktiv og redegø-

rende drøftelse af budgettet i Lokal-MED? 

Budgettildelingsmodellen, skal den være bedre kendt? 

 

Der var en drøftelse af, hvad vi gør frem mod de kommende drøftelser i MED om budget-

terne for 2020. 

 

Bilag: Retningslinjer i MED-aftale om økonomi 

 

14 Elevplaner 
Det fremtidige arbejde med elevplaner. Forslag fra centeret om arbejdet. 

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2020, ”at det skal undersøges, om vi i den 

kommunale organisation politisk eller administrativt har indført ikke lovbundne, men 

kommunalt fastsatte dokumentationskrav/regler, som virker /opleves bureaukratiske i den 

kommunale administration og ikke skaber værdi ved udførelsen af den kommunale kerne-

velfærd”. 

 

Der er møde på Risbjerg torsdag omkring muligheden for ensartede elevplaner i kommu-

nen. Der var en drøftelse af, hvilke forventninger vi kunne have til det. Holdningen er, at 

det i sidste ende altid er lederen på den enkelte skole, der træffer beslutningen om hvordan 

man bruger elevplaner ud fra en drøftelse med personalet. Det vigtige er, at det skal være 

et pædagogisk redskab, der tager udgangspunkt i kerneopgaven og ikke i, hvad der er tek-

nisk muligt. 

 

Bilag: Oplæg til arbejdet med elevplaner. 
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15 UPV 
I uge 41 kom der nye bekendtgørelser om UPV (uddannelsesparathedsvurderingen). Hvil-

ken betydning har dette rent arbejdsmæssigt? 

 

Der var en gennemgang af de nye krav til UPV og en efterfølgende drøftelse af det med-

følgende resurseforbrug til at løse opgaven. Der er i forvejen rigtig mange opgaver, pri-

mærlærerne på 8. årgang skal løse. 

 

Bilag: Orientering om UPV fra Center for skole og Uddannelse 

 

16 Punkter til næste møde 

 TR ift. ikke-medlemmer 

 Hovedstyrelsesvalg 

 Arbejdstid 

 Nye lærere 

 Oversigt over brugen af klubpædagoger på skolerne 

 Budgetlæsning 

  

 

 

17. Gensidig orientering 
 Løntjek på tre skoler. Ikke de store ting på to af dem. 

 Der var nogle skoler, hvor der har været nyansættelser af medarbejdere. Problematik om 

 10. klassernes fremtid på Engstrandskolen og hvad det betyder for medarbejderne. 

 

18. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Møde i Arbejdsmiljøforum. Det handlede om temadagen den 29. 

  januar i Kometen. 

 f) Kursusudvalg: Der har været møde med evaluering af det kongresforberedende kur-

  sus. De arbejder på et TR-suppleantkursus. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Der var møde om rygning. Reglerne ligger i E-boks. Medarbejdersiden 

  har ikke været med til at vedtage forbuddet, det er kommunalbestyrelsen. 

 i) Skolekontaktrådet: Der er kommet referat fra mødet i september. Næste møde ligger 

  d. 28/11-19. 

 j) Andre: Intet. 

  

19.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

Referent: RB                                         


