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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 

 

29. april 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 29. april 2020 kl. 10.30 – 13.00 via pc, tablet eller 

cromebook.  

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referater fra den 26. februar, 11. marts, 25. marts, 1. 

april, 15. april og 22. april 2020 
  

 Bilag: Referater fra de pågældende møder. Referaterne ligger i drev under mødedatoerne  

  

 Referaterne blev godkendt 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

 Den udsendte dagsorden følges 

 

3. Arbejdstid fremadrettet 
 

a) Opfølgning på mødet tirsdag 

Uklarheder, spørgsmål og lignende 

 

b) Planlægning på skolerne, opgavefordeling 

Status - udfordringer 

 

c) Status på periodeforhandlingerne 

Afslutningen af forhandlingerne er udsat fra 27. april til 24. maj. 

Anders Bondo har udsendt et meget detaljeret medlemsbrev om forhandlingerne. 

Orientering om status på forhandlingerne. 

Drøftelse af hvordan vi som kredsstyrelse kan komme til at forholde os til et resultat og 

hvordan vi kan orientere vores medlemmer. 

 

 Bilag: -  Slides fra mødet den 28. april 

   - Fælles forståelse 

   - Medlemsbrev fra Anders Bondo om periodeforhandlingerne 

 

a) Der var en runde med tilbagemeldinger. Det var fint med en fælles præsentation. Der 

var nogle emner, der lagde op til efterfølgende drøftelser mellem leder og TR eller i 

MED på den enkelte skole. Dertil en oplagt mulighed for at få nogle dele af arbejdet 
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ind i et årshjul.  

 

b) Der var en tilbagemelding omkring, hvor langt man var i fag- og opgavefordelingen på 

skolerne. Det er lidt forskelligt fra skole til skole. Flere skoler har holdt pause på områ-

det i forbindelse med opstarten af nødundervisningen. På nogle skoler kommer under-

visningstimetallet til at stige. Her er det vigtigt med inddragelsen af TR ved overskri-

delse af 780 timer. Flere skoler har gang i ansættelsessamtaler i øjeblikket. 

 

c) MRA informerede. Deadline er rykket fra 27/4 til 24/5. Et forhandlingsresultat skal 

godkendes af hovedstyrelsen og så til urafstemning. Det er vigtigt med en aftale, vi kan 

støtte ret på. Problemet er, hvordan man kan afholde medlemsmøder med information 

og debat omkring det. Der var en drøftelse, hvordan vi som kreds forholder os til et 

eventuelt forhandlingsresultat. Vi afholder et ekstra kredsmøde, når vi ved mere om re-

sultatet. 

 

4. Den aktuelle situation på skolerne 

 
a) Aktuelle problemer 

Status. Problemer fremsendes så vidt muligt inden mødet. 

 

b) Arbejdsopgaver der ikke udføres netop nu 

Hvad gør man med større arbejdsopgaver, der ikke udføres i dette skoleår, for eksem-

pel klasserejse? 

Orientering om drøftelse i Hovedstaden Vest 

 

c) Yderligere genåbning 

Der er et politisk pres fra Christiansborg for at genåbne skolerne også for eleverne i 6. 

– 10. klasse. Det må forventes, at der kommer en politisk udmelding om dette fra 

statsministeren i uge 19. 

Hvilke sikkerhedskrav og arbejdstidsmæssige forhold skal vi være opmærksomme på, 

hvis 6. – 10. klasses eleverne skal tilbage på skolerne. 

 

Bilag: Kredsudsendelse 031/2020 om overenskomstmæssige forhold ved nedlukningen 

  Referat fra formands/næstformandsmøde i Hovedstaden Vest 

 
a) Der var en runde med den aktuelle status på skolerne. Man kan godt opretholde nødun-

dervisningen, men der er tvivl om, hvorvidt man har tilstrækkeligt med vikarer til dæk-

ning af sygdom, hvis niveauet kommer til at stige. Flere steder savner lærerne den soci-

ale kontakt til kollegerne. Muligheden for at holde pauser er stadig en problemstilling 

flere steder. Der var en drøftelse af, hvordan man sikrer medarbejderne en pause, samt 

hvordan den forøgede pause (og evt. undervisningstid) bliver opgjort.  

Der er konstateret corona blandt forældre/elever på flere skoler. Det er vigtigt, at det 

ikke er en lærer, der tager vurderingen af, om en elev med mistanke om smitte skal i 

skole eller ej. Den kompetence ligger hos ledelsen. På de skoler, hvor man har pillet 

undervisningen ud for afgangsklasserne i juni måned, kommer der en efterregning, når 

lærerne skal undervise klasserne frem til sommerferien. Som det ser ud nu, vil det være 

umuligt at genåbne for 6 - 10. klasse 11. maj. 

Der er bekymring for, om der er personale og plads nok på skolerne, når de nye 0.-
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klasses elever starter i SFO den 11. maj.  

 

b) Drøftelse af, hvad man gør med opgaver, der ikke kan udføres her og nu. Fx kan man 

ikke overføre en ikke-afholdt klasserejse til næste skoleår. Den kan godt afvikles næste 

skoleår, men så skal den indregnes som en del af opgaverne for næste skoleår. Den eks-

tra udgift må kommunen så søge dækket fra staten.  

 

c) I forhold til dækning af alle hold/klasser ved en eventuel yderligere åbning er det rent 

arbejdstidsmæssigt vigtigt at huske, at vi har en overenskomst.  

Der må nødvendigvis beregnes en udgift til ekstra mandskab, som kommunen ligeledes 

må søge dækket af staten efterfølgende. 

 

5. Generalforsamling 
 

Vi ved endnu ikke, om det bliver muligt at holde en fysisk generalforsamling inden som-

merferien. Hvis det bliver tilladt at mødes op til 100 personer, foreslås det, at vi afholder 

generalforsamlingen i juni. Der skal fortsat indkaldes med 3 ugers varsel, så en mulig da-

to er tirsdag den 16. juni.  

Hvis det ikke bliver muligt at afholde generalforsamlingen fysisk, må vi efterspørge ret-

ningslinjer fra hovedforeningen for en virtuel afholdelse. Her vil sandsynligvis gælde de 

samme retningslinjer for indkaldelse som normalt. Problemet kan blive at afholde valg. 

 

Beslutning om generalforsamlingsdato. 

 

Bilag: Kredsudsendelse nr. 41/2020 om udskydelse af valg 

 

Der skal afholdes en generalforsamling. Spørgsmålet er, hvordan vi kan afvikle den under 

de nuværende retningslinjer. En udendørs løsning kan være en løsning. Indtil da må vi af-

vente, hvilke retningslinjer hovedforeningen kommer med.  

Der mangler også at blive afholdt TR-valg nogle enkelte steder. Det skal vi også finde en 

løsning på. Igen må der komme en udmelding fra hovedforeningen. 

 

Vi forsøger at holde generalforsamling tirsdag den 16. juni. 

 

6. OK-21 

 

Der skal forhandles om nye overenskomster på det offentlige område i starten af 2021 

(OK-21). Kongressen i september vedtager de krav, som DLF skal stille til OK-21. 

Ved tidligere overenskomstforhandlinger vil der på nuværende tidspunkt være oplæg til 

medlemsdebat om, hvilke krav vi skal stille. Kredsstyrelsen ville indsende vores forslag til 

krav i slutningen af maj. 

Denne proces kan ikke gennemføres på nuværende tidspunkt – heller ikke selv om der 

mange gange ikke kommer over 10 til møderne om dette på skolerne. 

Der skulle være afholdt 2 formands/næstformandsmøder i DLF om OK-21. De er begge 

aflyst. Muligvis afholdes der et møde i juni. 

I denne situation må vi som kredsstyrelse påtage os ansvaret for at indsende krav. 

 

Drøftelse af og beslutning om vores videre OK-21 kravopstillingsproces. 
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Bilag: Kredsudsendelse nr. 43/2020 om OK-21 

Uddrag fra hovedstyrelsesmødet i marts om oplæg til temaer, der kan indgå i OK-

21 kravene 

 

Der skulle være medlemsmøder omkring OK-21 lige nu, men det kan af gode grunde ikke 

ske. Der var en drøftelse af, hvorvidt kredsstyrelsen skulle tage ansvaret for og udpege 

nogle krav til OK-21. Det var der enighed om, at det gør vi. 

  

7. Medlemsweekend 
 

 Det foreslås, at vi ikke afholder medlemsweekend i 2020. 

Det foreslås ligeledes, at vi fastholder den foreløbige booking på Frederiksdal den 10. – 

11. april 2021. Glostrup Lærerforening har reserveret den 9. – 10. april. 

Beslutning. 

  

Forslaget om at droppe medlemsweekenden i 2020 blev vedtaget. Den næste Medlems-

weekend kommer så til at ligge 10-11. april 2021. Det blev vedtaget i enighed. 

  

8. Lokale lønmidler 
 

I februar fik i et spørgeskema om de lokale lønmidler på jeres skole. Udfyldelsen af ske-

maerne har nogen færdiggjort, men på grund af nedlukningen er det ikke alle. 

Kort drøftelse af, om og hvordan vi afslutter opgørelsen. 

 

MRA kom med en information på den aktuelle status på de lokale lønmidler på skolerne.  

 

9. Punkter til næste møde 

 
 Næste møde den 6. maj bliver et kort statusmøde på situationen. Tidsrum 10.30 – 11.30 

 

10. Gensidig orientering 

 
Der var et par tilbagemeldinger omkring ansættelsessamtaler. Det handler både om medar-

bejdere og ledelsespersoner. 
 

11. Meddelelser 
 a) Formand 

 b) Næstformand 

 c) Kasserer 

 d) Interne udvalg  

 e) Eksterne udvalg 

 f) Kursusudvalg 

 g) Center-MED 

 h) Hoved-MED 

 i) Skolekontaktrådet 

 j) Andre 

a) Årets 1. maj tale bliver virtuel 
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h) ”Væk med bøvlet” er et forsøg på at minimerer unødigt bureaukrati. 3 – 5 pilotprojekter 

sættes i gang. Det vil være godt, hvis en skole vil deltage. Meebook, elevplaner og besvær-

lig fraværsregistrering blev nævnt. 

Årets budgetproces er ikke fastlagt endnu. Både coronasituationen og den manglende afta-

le om en udligningsreform gør processen meget usikker. 

 

12.  Eventuelt 

 
Folkeskolefestivalen skulle være afholdt i dag. Vejret taget i betragtning er det fint, den er 

aflyst. Pædagogisk er det ærgerligt, at der er lange udsigter til, at den kan afholdes. 

Nyhedsbrev udsendes snarest. Kan indeholde information om lønstigning pr. 1. april, sær-

lig feriegodtgørelse m.m. 
 

 

ORD: MRA   REF: RB                                   


