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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 

 

22. april 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 22. april 2020 kl. 10.30 – 12.00 via pc, tablet eller 

cromebook.  

 

Afbud: MBL 

 

Referat: 
 
1. Den aktuelle skolesituation  
  

A:  Status lige nu. 

 

B: Situationen efter 10. maj. 

Det mest sandsynlige scenarie lige nu er, at 6. – 9. klasse ikke kommer fysisk tilbage i sko-

len inden sommerferien. Det betyder, at de fortsat skal have fjernundervisning.  

Det må forventes, at dette kan betyde ændrede krav i forbindelse med undervisningen.  

Der er Center-MED møde den 4. maj om situationen efter 10. maj. 

Mulige udfordringer drøftes, så de kan medtages på Center-MED mødet. 

 

Bilag: Nyhedsbrev fra 16. april 

 

A: Der blev taget en runde med, hvordan det går på skolerne. Generelle kommentarer: 

 Generelt går det fornuftigt på skolerne, men: 

 Det er vanskeligt at få tid til at holde blot et minimum af pause i løbet af skoleda-

gen for dem, der dækker 0. – 5. klasse. Nogle skoler bruger pædagogresurser på at 

dække elevpauser, så lærerne også kan få en pause. God ide. 

 Det er vanskeligt at opretholde, at eleverne kun må lege i grupper af 5 sammen i 

elevpauserne (Sundhedsstyrelsens anbefaling).  

 Der er bekymring for de udsatte elever/børn med særlige behov. 

 Den håndsprit, der stilles til rådighed, er af en meget ringe kvalitet. Der bør købes 

noget bedre i næste runde – hvis det er muligt. 

 Det er fortsat vigtigt, at man noterer ændringer i arbejdstiden – specielt vedr. un-

dervisningstiden. 

 Lærere i risikogruppen eller som har personer i husstanden, der er i risikogruppen, 

skal kontakte egen læge for en konkret, individuel vurdering. Det er blevet beskre-

vet som en mulighedserklæring. Det undersøges, om det er den korrekte betegnelse, 

idet en mulighedserklæring normalt udarbejdes efter længevarende sygdom. 

Vi afventer også udvidede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om personer i risi-

kogruppen. 

 Det er fortsat bekendtgørelsen om nødundervisning, der er gældende. 
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 Det er fortsat gældende, at man skal fokusere på undervisningen og nedprioritere 

øvrige opgaver. 

 

 B:  Lige nu er der politiske tilkendegivelser fra Christiansborg, der vil have 6. – 9. 

klasses eleverne tilbage i den fysiske skole. Det er vanskeligt at se, hvordan det prak-

tisk kan foregå med de nuværende retningslinjer. Til gengæld vil eleverne gerne tilba-

ge, og mange af deres lærere finder det også fornuftigt. Det kan muligvis ske i begræn-

set omfang. 

Mulige udfordringer sendes inden Center-MED mødet den 4. maj. 

 

2. Møde den 28. april 
 

 Som aftalt holder vi møde om den fælles forståelse den 28. april. I har modtaget kalender-

indkaldelsen. 

Vi har tidligere drøftet, hvilke mener vi vil berøre på dette møde. Det er: 

- De tilstræbte maksimale 780 timer undervisning og TR’s inddragelse, hvis timetallet 

overskrides 

- Registreringen ved ændringer i opgaveoversigten i løbet af skoleåret, herunder bevarel-

sen af den oprindelige opgaveoversigt 

- Nyuddannede lærere, hvad kan man gøre. Skal de på ”tvangskurser”? TR’s indragelse 

- Dialogen om opgaveoversigten, herunder den løbende dialog i løbet af skoleåret 

- Skolens samlede resurse 

- Skolens timebudget 

 

Kort drøftelse. 

 

Bilag: Den fælles forståelse om arbejdstiden 

  Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 11. marts 

 

 Det foreslås, at mødet starter kl. 13.30 i stedet for kl. 13.00. Ikke alle har modtaget indby-

delse fra deres leder. Der tages kontakt til Centeret om dette. 

 

3. Generalforsamling 
 

 Generalforsamlingen skal afholdes. Vi forventer en generel udmelding fra hovedstyrelsen 

om hvordan generalforsamlinger og manglende TR-valg kan afvikles. 

De seneste meldinger fra regeringen tyder på, at man vil tillade lidt større forsamlinger 

efter 10. maj. Det vil give mulighed for at afvikle generalforsamlingen i første halvdel af 

juni. En mulig dato kan være torsdag den 18. juni. 

  

 Kort orientering. 

 

 Punktet genoptages på kredsmødet den 29. april. 

 

4. Meddelelser  
 

 Medlemsweekend. Vi har i samarbejde med Glostrup Lærerforening lavet en for-

håndsbooking på Frederiksdal den 10. – 11. april 2021. Glostrup har booket den 9. – 
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10. april. Det virker ikke realistisk at afholde medlemsweekend i 2020. 

 

 Periodeforhandlinger. Forhandlingerne mellem DLF og KL skulle være afsluttet i 

slutningen af april. Denne deadline er nu udsat til 24. maj. 

 

Begge dele tages op på kredsmødet den 29. april.  

 

5. Eventuelt 

  
Intet til referat 

 

 

ORD: MRA   REF: FE                                    


