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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14  
Idrætsvej nr. 73, 2650  Hvidovre 
Tlf. 36 77 70 14 ● 014@dlf.org ●  dlfkreds14.dk 
 

7. september 2016 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016 kl. 10.15 - 14.45 på kredskonto-

ret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 17. august 2016 
  Bilag: Referat fra d. 17. august 2016. 

   

  Referatet godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
 

  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  Budget 2017 
 

a) Kort status på budgetsituationen forud for kommunalbestyrelsens 1. behandling af 

 budgettet den 13. september. 

 

  b) 15. september 

   Velfærdsalliancen opfordrer til aktiviteter i alle kommuner for at sætte fokus på, at der 

   midler nok til at sikre de kommunale velfærdsydelser på et ordentligt niveau.  

   Orientering om muligt initiativ i Hvidovre. 

  

  Bilag: - Tidligere udsendt budgetmateriale. 

    - Materiale fra Velfærdsalliancen. 

   

a) Kommunen er nu nede på at skulle finde 20-25mio. kr. for at budgettet for 2017 

hænger sammen. Der er ikke på de foreløbige møder i de politiske udvalg lagt op 

til, at der skal spares på skoleområdet. Vi forventer, at dette fastholdes.  

 

b) Velfærdsalliancen opfordrer til, at der holdes lokale demonstrationer mod regerin-

gens økonomiske jerngreb om den kommunale økonomi den 15. september. De fag-

lige organisationer i Hvidovre afholder derfor en demonstration foran Hvidovre 

Rådhus kl. 17.00-17.45 den dag. Flere politikere er inviteret til at tale. Det er rege-

ringens sparekrav til kommunerne, man er utilfredse med. Det er ikke kommunalpo-

litikerne. 
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4.  Arbejdstid 
 

a) Arbejdsopgaver 

 Kort status på opgaveoversigterne og de foreløbige optællingsresultater. Eventuelle 

 udfordringer drøftes. 

 

b) Fælles evaluering af bilag 4 

 Det foreslås, at man i samarbejde på skolerne evaluerer, hvordan vi lever op til bilag 4 

 til overenskomsten. Det kan foregå ud fra et spørgeskema eller dialogværktøj, som 

 udfyldes af TR, AMR og skoleleder i samarbejde. 

  

 Bilag: - Kredsudsendelse nr. 046/2016 om fælles opfølgning på bilag 4. 

    - Foreløbige optællingsresultater. 

 

a) Der er talt op for fem af skolerne og givet respons til de enkelte skoler. Der er et par 

skoler, hvor der er nogle konkrete problemer med opgaveoversigterne. Det arbejder 

vi på at få rettet. Der kommer en samlet oversigt ud angående tal på undervisning og 

forberedelse senere. 

Der er en udfordring med at få kursustid på med tal. Stadig lidt uigennemsigtigt at se 

opgaveoversigterne igennem vedrørende øvrige opgaver, når man ikke kender tallene. 

Vi forsøger at sammenligne med tidligere beskrivelser af opgaverne.  

 

b) Vi forsøger at lave en fælles evaluering sammen med forvaltningen. Tanken er, at de 

enkelte TR’ere tager den med sin respektive leder samt AMR. Det skal ikke tage mere 

end en times tid. 

Vi vil forsøge at udarbejde et fælles evalueringsskema, som kan bruges på alle skoler. 

Tidsperspektivet er inden efterårsferien. 

 

5.  Fokuspunkter og årshjul 
   

  Følgende 3 fokuspunkter blev besluttet på kredsmødet den 15. juni: 

 Arbejdet i MED 

 Arbejdstid i Hvidovre 

 Læringsmålstyret undervisning 

  Der skal arbejdes videre med Mål-Delmål-Kommunikation-Hvem gør hvad hvornår-

  Ansvarlige-Succeskriterier. 

 

 Bilag: Materiale fra tidligere vedr. arbejdet med mål. 

 

  De tre fokuspunkter blev drøftet gruppevis. 

 

6.  DLF´s kongres 2017 
   

  Orientering om de vigtigste emner på DLF´s kongres den 13. - 14. september. 

  Kongresmaterialet kan ses via tidligere udsendt link. 
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  Bilag: Kongresmateriale. 

 

 Alt materiale ligger tilgængeligt via udsendt mail. Der er nogle oplæg, men ikke det 

    store omkring OK18, da det bliver omdrejningspunkt på kongressen næste år. Man 

    kan holde sig opdateret på Folkeskolen.dk, dlf.org og på vores egen Facebook-side 

 

7.  Punkter til næste møde 
 

 Skadesanmeldelser 

 Fokuspunkter for kredsstyrelsen 

 Arbejdstid 

 Dato for kredsstyrelsesinternat 

 Kongres 

 Medlemsarrangement 

 Julewolley 

 Kompetenceudvikling. 

  Det er ikke sikkert, at alle punkterne medtages på førstkommende kredsmøde. 

 

8.  Meddelelser 
a) Formand 

b) Næstformand 

c) Kasserer 

d) Interne udvalg 

e) Eksterne udvalg 

f) Kursusudvalg 

g) BV-MED 

h) Hoved-MED 

i) Skolekontaktrådet 

j) Andre 

 

a) Meningsdanneruddannelsen savner ansøgere. Sig det videre til kollegerne. Der er fri-

køb til nogle af dagene fra Hhvedforeningen. 

Kom gerne med elevtallene pr 5/9. 

c) Husk at tjekke medlemslisterne. 

g)  BV-MED: Der var møde forrige torsdag. Det drejede sig primært om budget og ar-

bejdsmiljø. 

h)    Ekstraordinært Hoved-MED: Det handlede primært om budget. Dog var der også et 

punkt om kommunens rygepolitik. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ser på det. 

 

TR-timen: (12.30 - 14.45) 

 

9.  Arbejdsgrupper 

 
 a) Hvad skal vi med skolen? 
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  Status på arbejdet og materiale om selve arrangementet den 4. oktober. VK 

 

 b) Kompetenceudvalg 

  Orientering om møde i kompetenceudvalget den 1. september. FE. 

 c) Inklusionsudvalget. 

  Status. VK og MBL. 

 

 d) Styregruppe om relationskompetencekurset år 2. FE. 

 

 e) Arbejdsskader. Gruppe under BV-MED. PJ. 

 

a) Der er sendt materiale ud om projektet. Fra forskellig stilles der spørgsmål til, hvad vi 

skal med skolen. Vi har vores formålsparagraf, som vi gerne vil holde fast i. Det skal vi 

have op i skolebestyrelserne. Der er et kick-off-arrangement, som afholdes tirsdag 

11/10 kl. 17-19 i Viften i Rødovre, hvor vi skal debattere, hvad det er eleverne skal bli-

ve dygtige. Der er tre oplægsholdere (Knud Romer og Lars Olsen). Det er vigtigt at få 

aktiveret skolebestyrelserne, gerne 3-4 medlemmer. Alle (lærere, pædagoger, forældre) 

med en relation til Folkeskolen er velkomne. Der kommer et materiale ud snarest. 

 

b) Der var en orientering fra FE om mødet i Kompetenceudviklingsudvalget. Følgende 

emner var blandt andet oppe at vende: 

Spydspidser, Uddannelse af matematikvejledere, relationskompetence, 

IT-kompetencer, Linjefagsuddannelse, Pædagogernes kompetenceudvikling mm. 

Der er opfølgende møde senere på året. 

 

c) Inklusionsudvalget - Der har været et møde siden sidste kredsmøde. Der blev drøftet, 

hvad definitionen af inklusion er på den enkelte skole samt den handleplan for inklusi-

on, der skal være på den enkelte skole. Handleplanen skal indeholde nogle anvisninger 

til, hvordan man lave inkluderende læringsmiljøer og ikke, hvordan den enkelte lærer 

skal lave inkluderende undervisning. Der er møde igen i næste uge. Handleplanen for 

inklusion må gerne være forskellig fra skole til skole. Det skal blandt andet fremgå, 

hvad strategien er, når man får kendskab til, at en ny udfordret elev starter på skolen.  

 

d) Styregruppen om relationskompetence: FE gav en kort orientering. Tilbagemeldingerne 

fra dette års kursus har generelt været bedre end kurserne sidste år.  

 

e) Arbejdsskader: BV-MED ser på arbejdsskader. Nogle skader kunne måske undgås. Der 

er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan sænke de lettest 

undgåelige eksempler. Der kommer på et tidspunkt noget materiale med gode 

råd til at undgå de værste “snuble-ulykker”. En del af arbejdsskaderne drejer sig 

desværre også om vold, særligt i specialklasserne. Når særtilbuddene kommer til at bæ-

re præg af behandlingstilbud, så er lærerne ikke længere fagligt kompetente til at udføre 

opgaven og det ender med at være en stor udskiftning i personalet. 

 

10.  Læringsplatforme 
 

 Status på anvendelsen af læringsplatformene/MeeBook. 
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Der var en kort status fra de enkelte skoler omkring anvendelsen af MeeBook. Man skal være 

opmærksom på, at årsplaner i MeeBook kun kommer til at fremgå som værende lavet af én 

person, selvom man ofte laver fælles årsplaner. Det skal lederne lige være opmærksomme på. 

Årsplaner i MeeBook er en stor udfordring for de lærere, der har mange klasser samt sproglæ-

rere, der har elever i mange forskellige klasser. 

De fleste steder er deadline for årsplaner 1/9 eller til brug ved første forældremøde. 

Det er forskellige, om årsplanen skal ligge i MeeBook eller i Intra. 

Det er vigtigt at huske, at Undervisningsministeriet ikke længere stiller krav om Læringsmåls-

styret undervisning. 

Udfordringen ved elevplaner i MeeBook er, at de risikerer at blive meget omfattende, hvis 

man tager for mange læringsmål med. Det er vigtigt at begrænse antallet af mål. Hvis alle for-

løb skal nedbrydes i alle delmål, vil det tage uforholdsmæssigt meget tid fra skolens kerneop-

gave, undervisningen af eleverne. 

 

11.  Selvstyrende team og uddelegeret ledelse 

 
 Definition af selvstyrende team. 

 Udlagte ledelsesopgaver. 

 Gensidig orientering. 

 

 Bilag: Tidligere beskrivelse af selvstyrende team. 

 

 Definitionen af selvstyrende team er uklar, men i lønaftalen hedder det sig, at uddelegeres 

opgaven, udløser det tillæg. I Hvidovre har vi tidligere haft en beskrivelse af selvstyrende 

team. Hvis teamet varetager skemalægningen af undervisningen, er det selvstyrende team.  

Man skal være opmærksom på, at uddelegerede ledelsesopgaver til lærere ikke skaber splid 

mellem lærerne. Og så kommer uddelegerede ledelsesopgaver til at gå ud over tiden til øvrige 

opgaver. 

 

12.  Klasselærerrollen 
 

  Klasselærerrollen - er den under pres? Spørgsmålet blev rejst i foråret. 

  Gensidig orientering. 

 

Den øgede kommunikation og mødefrekvens med forældre sætter tiden til klasselærerrollen 

under pres. Flere lærere siger fra. I tilfælde af en delt klasselærer kan det være uklart, hvordan 

den deles. Det er desuden ofte uklart, hvem der overtager funktionen, hvis klasselæreren er 

væk over en længere periode, fx ved sygdom eller barsel. 

 

13.  Gensidig orientering 

 

14.  Eventuelt 
 

Hvad med kommunens høvdingebold? Der har ikke været de store tilmeldinger fra skolerne. 

Kunne man stille et fælles lærerhold, hvis ikke den enkelte skole kan stille hold.  

Vi skal have gang i Julevolleyen igen. 
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Nu, hvor kredskurset er blevet flyttet, kan man så lave et alternativt fyraftensarrangement evt. 

med et foredrag og noget mad? Det kan man godt, hvis der kan findes noget med et konkret 

forslag. 

Der arbejdes i øvrigt på et AKUT-foredrag med Rasmus Willig i november omkring offentlige 

ansattes ytringsfrihed. 

 

 

ORD: MRA                 Referent: RB 


