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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 

 

24. januar 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2020 kl. 10.20 – 14.50 på kredskontoret, 

Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

Afbud: LP, RB. 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 18. december 2019  
 Bilag: Referat fra den 18. december 2019.  

 Godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Fastlagt. 

 

3. Generalforsamling 2020 

 

a) Skriftlig beretning. 

 FE regner med at have udkast klar tirsdag i næste uge, og vi kan komme med kom

 mentarer inden vinterferien. 

 

b) Generalforsamlingens form. 

 Vi regner med samme form som tidligere år inkl. beretninger fra udvalgene. Anders 

 Liltorp har sagt ja til at være dirigent. Mad er bestilt. Generalforsamlingen afholdes på 

 Præstemoseskolen. Der er forhandlinger i gang ang. underholdende indslag. 

 

c) Emner til udtalelser og det videre arbejde med dem. 

 Emner til udtalelser kunne f.eks. være de kommunale besparelser, behovet for en cen-

 tral arbejdstidsaftale, læreruddannede/rekruttering/fastholdelse samt unødigt bureau-

 krati, der ikke bidrager positivt til løsning af kerneopgaven. Nogle af emnerne kan 

 måske kombineres. FE og MRA prøver at kigge nærmere på det samt lave stikord til 

 mulige udtalelser, hvorefter udvalgene prøver at skrive udkast til udtalelser. 

 

d) Mulige vedtægtsændringer 

 Der er mangler i vores vedtægter vedr. TR-valg på andre steder end skolerne. 

 Vi mangler regler om valg af TR på andre steder end skolerne (Centeret, PPR og UU). 

 Der udarbejdes et forslag til vedtægtsændringer, der kan råde bod på dette. 

 

e) Opsamling på punkter fra sidste kredsmøde. 

 Er klaret under punkt B. 
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 Bilag: -  Forslag til emner til udtalelser. 

   -  Skriftlig beretning. 

   -  Hvidovre Lærerforenings vedtægter. 

 

4. Skolestrukturen 

 
 Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december forslaget om fremtidens skolestruktur i 

 Hvidovre. Der var i alt 8 indstillinger, der alle blev vedtaget. På Center-Med mødet den 

 16. januar blev der orienteret om, at der nedsættes arbejdsgrupper for hvert emne. Med-

 arbejderrepræsentanter vil – ganske fornuftigt - blive inddraget. Måden inddragelsen vil 

 ske på er ikke nærmere defineret endnu. 

 De to mest presserende emner lige nu er flytningen af 10. klasse til Enghøjbygningen og 

 Sporet/Gruppe 1 +2 fra Holmegård til Sønderkær. 

 Status på dette. 

 

 Det ser umiddelbart ud til, at lærere fra Engstrandskolen kan flytte til 10. klasse under 

 Ungdomsskolen og samtidig blive på vores overenskomst (og dermed som medlemmer 

 hos os). Der er dog brug for mere afklaring og tydelige rammer/vilkår, før disse lærere kan 

 tage endelig stilling til, om de ønsker overflytningen. 

 

5. Arbejdstid 
 

a) Sparringsgruppemødet den 19. december.  

 Kort orientering og drøftelse. FE udsendte en skriftlig orientering den 19. december. 

 

 Sparringsgruppen nærlæser rapporten fra lærerkommissionen. Vores evaluering af 

 den fælles forståelse – og hvordan opgaveoversigterne i dette skoleår hænger sammen 

 med denne – er også blevet præsenteret. 

 

b) Periodeforhandling centralt 

 Periodeforhandlingerne mellem DLF og KL indledes den 5. marts og forventes at va-

 re 6 – 7 uger. 

 På baggrund af det regionale TR-møde den 21. januar og orientering fra kredsfor

 mandsmødet den 16. januar drøftes mulighederne i det videre forløb, herunder vores 

 medlemsorientering og inddragelse. 

 

 Der var en drøftelse ud fra det foreliggende grundlag. 

 

c) Kongres den 5. februar. 

 Kongressen afholdes som en lukket kongres. Kredsstyrelsesmedlemmer kan deltage 

 som tilhørere.  

 Orientering. 

 

  FE gav en kort orientering. 

 

 Bilag: - Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 15. januar. 

- Orientering fra FE om kredsformandsmødet den 16. januar. 
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6. Folkeskolefestival 

 
 Status på arbejdet, herunder referat fra planlægningsmødet den 22. januar. 

 Centeret foreslår, at vi udsætter dagen til den 8. juni. 

  

 Vi tilslutter os en udsættelse til d. 8. juni. 

    

7. Lokale lønmidler 
 

a) Vejledertillæg 

 Drøftelse af undervisningsvejlederfunktionen contra andre vejledere 

 

 Hvornår er man undervisningsvejleder (i overenskomstmæssig forstand) – og hvornår 

 er man ”bare” vejleder? Og hvordan harmonerer det med vores lønpolitik? Da under-

 visningsvejledertillægget blev indført ved OK-08 blev det aftalt, at det ikke belaster 

 lønrammen og de lokale løntillæg. 

 

b) Lokale løntillæg 

 Status på de nuværende tillæg på skolerne. 

 Orientering om indsamling af oplysninger om værdien af løntillæggene. 

  

 Vi laver en ny undersøgelse for at afdække de forskellige funktioner på skolerne, der 

 udløser tillæg, og hvor mange der aktuelt får de respektive tillæg. 

 

c) Hvidovre Lærerforenings lønpolitik 

 Det foreslås, at vi ikke fremlægger forslag til ny lokal lønpolitik på generalforsam- 

 lingen i år men venter til 2021. 

 

 Kredsstyrelsen tilslutter sig forslaget om at udsætte forsalget til generalforsamlingen i 

 2021. 

 

Bilag: - Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 15. januar. 

  - Undervisningsvejledere, beskrivelse. 

  - Oversigt over løntillæg på skolerne. 

  - Hvidovre Lærerforenings lønpolitik. 

 

 

8. Medlemsweekend 

 
Vi har medlemsweekend den 18. – 19. april. Indhold, underholdning m.m. 

 

 Vi samarbejder igen med Glostrup om foredrag lørdag formiddag, og der blev drøftet for-

 skellige mulige foredragsholdere. En orientering om status på arbejdstidsforhandlingerne 

 (f.eks. fra Anders Liltorp fra Hovedstyrelsen) kunne også være oplagt. Der må gerne være 

 et gennemgående tema for weekenden. 
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TR-timen 
 

9. Nye lærere 

 
Tjek af lønskemaer – MBL. 

 

Husk at sikre, at der bliver givet besked til skolens sekretær om ændringerne, hvis der er 

fejl i f.eks. erfaringsdato. 

 

10. TR-valg 

 
Ifølge af vores vedtægter skal der afholdes valg af TR og TR-suppleant i marts måned i li-

ge år. Valget er gældende for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2022. 

 

Husk indkaldelse til valg i god tid. 

 

Bilag: Retningslinjer for TR-valg 

  

11. Arbejdstid 

 
 Afklarende spørgsmål, fortolkninger, problemer med mere. Fremsendes så vidt muligt 

 inden mødet. 

 
 Opgaveoversigten er endelig ved skoleårets start, og der er dermed disponeret over den 

 enkelte lærers arbejdstid. Derfor skal lærerne have et digitalt eller fysisk eksemplar af 

 denne endelige version af opgaveoversigten, så man er sikret dokumentation for denne, så 

 der ikke kan blive lavet ændringer, uden at disse bliver aftalt med den pågældende lærer – 

 og med aftale om kompensation for evt. ekstra opgaver. 

 

12. Bogopsættere på PLC 

  
 Anvendes elever som bogopsættere på PLC? Punktet blev udsat fra seneste kredsmøde. 

 
 Udsættes til næste møde. 

 

13. UPV 

 
Tilbagemeldinger på merarbejde på baggrund af den nye bekendtgørelse om UPV. 

 

 Det kan være svært at måle præcist, hvor meget ekstra arbejde, der har været i forhold til 

 tidligere år, med baggrund i de nye regler. Nogle bud er dog en ekstra dags arbejde eller 

 noget nær en tredobling af tidsforbrug i forhold til tidligere. Derudover har der været en 

 frustration over uklarhed i de nye regler samt en usikkerhed over, om man har gjort det 

 ”rigtigt”. Der er brug for at tage højde for det ekstra tidsforbrug ved kommende års fagfor-

 deling. 
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14. AULA 

 
MED-udvalget på Gungehusskolen har skrevet til Center for Skole og Uddannelse om 

problemer med AULA. Vinklen er at arbejdsmiljøet bliver forringet på grund af proble-

merne. 

Kort drøftelse af generelle problemer ved AULA, herunder om der er mulighed for lokale 

løsninger. Er der kommunale krav til anvendelsen, der kan udelades, indtil problemerne 

med AULA er løst? 

 

De frustrationer, der er nævnt i henvendelsen fra MED-udvalget på Gungehusskolen, kan 

genkendes på mange af skolerne. Mange funktioner opleves at fungere dårligere i AULA 

end i SkoleIntra. 

 

Bilag: Henvendelse fra MED-udvalget på Gungehusskolen til Centeret. 

 

 

15. Udadreagerende elever 

 
 Hvordan tackler man udadreagerende elever? 

 

 Der er mange forskellige indsatser på skolerne, og det er en ret resursekrævende opgave. 

 

16. Punkter til næste møde 

 
 - Generalforsamling 

 - Medlemsweekend 

 - Arbejdstid 

 - Folkeskolefestival 

 

17. Gensidig orientering 

 
 Det var som altid interessant. 

 

18. Meddelelser 

 
 a) Formand: Der kommer lønstigninger på næste lønseddel. Det er nu endeligt besluttet, 

  at man som medarbejder i Hvidovre Kommune ikke længere kan låne lokaler. Der er i 

  forbindelse med den nye ferielov ændringer i bl.a. udbetalingen af særlig feriegodt-

  gø relse. 

 b) Næstformand: Har været til delegeretmøde i A-kassen, der oplever et fald i medlems-

  tallet. Der er ledige medlemmer, som kan kontaktes via A-kassen, hvis man vil re-

  kruttere nye lærere. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Der var møde i torsdags inkl. den årlige arbejdsmiljødrøftelse, der 



 6 

  indeholdt nye regler for kemisk APV. På programmet var også kommende skole-

  struktur, de nye skemaer til brug ved GRUS og MUS (med baggrund i Hvidovre- 

  ve jen). Der kom også tilslutning fra Centerets side til at være med i vores inklusions-

  un dersøgelse. 

 h) Hoved-MED: Man vil prøve at slå leder-, APV og tilfredshedsundersøgelser sammen 

  for at få højere svarprocent og undgå for mange undersøgelser. 

 i) Skolekontaktrådet: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

  

19.  Eventuelt 

 
 Der var et spørgsmål angående ”Leder på spring”-projektet, som ikke har været tydeligt 

 meldt ud på alle skoler. 

 

 

Referent: PJ 


