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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 
 

6. oktober 2016 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 5. oktober 2016 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud VK. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 7. september 2016 
  Bilag: Referat fra d. 7. september 2016. 

  Referatet blev godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Dagsordenen følges. 

 

3.  Fokuspunkter for kredsstyrelsen 
  På baggrund af tidligere drøftelser i kredsstyrelsen besluttes fokuspunkterne og de deraf 

  følgende delmål. 

  Vi arbejder videre med fokuspunkterne om Arbejdstid, MED og Læringsmålstyret  

  undervisning/Læringsplatforme. Delmålene der er skitseret i skemaerne følges. 

 

  Bilag: - Oversigt over arbejdet med fokusområder - 3 stk. 

    - Årshjul for kredsstyrelsen 

   

4.  Kongres 2016 
Kort orientering om kongressens vigtigste emner. 

FE informerede om indholdet af kongressen. Det handlede om DLF´s skoleideal, lærernes 

arbejdsforhold generelt og samarbejdet med de andre organisationer. OK18 blev ikke 

berørt, da det først behandles på næste års kongres. Her kommer det nok til at fylde en del. 

Kongressen er efterfølgende blevet evalueret. 

 

  Bilag: Kongresmateriale og orientering på Folkeskolen.dk (Lægges ikke i drev). 

 

 

5.  Arrangementer 
  a) Hvad skal vi med skolen? 

   Kort status på deltagerantallet. 

   Der var en runde med forventninger til, hvor mange der dukker op. Der lader til, at 

   både forældre, ledere, TR og et par lærere fra hver skole dukker op. 

 

  b) Kredsinternat 
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   Fastlæggelse af dato. Forslag: 12-13. januar eller 19.-20. januar 2017. 

   FE undersøger, om vi kan finde plads 18-19. januar 2017. 

 

  c) Medlemsarrangement 

   På kredsmødet den 7. september blev et medlemsarrangement efterlyst. 

   Stillingtagen til, om vi skal afholde et sådant arrangement, hvornår og med hvem. 

   Der var en drøftelse af, hvad et eventuelt arrangement skal indeholde, hvis vi både skal 

   have noget fagligt input og samtidig skal kunne trække medlemmerne til. Der blev ikke 

   besluttet noget. Folk er sendt i tænkeboks. 

 

  d) Jule-volley 

   Hvordan støtter vi konkret op om julevolley-arrangementet? 

   Forespørgsel fra arrangørerne (Frydenhøj) om at ændre det fra at være i december til et 

   tidspunkt, der ikke er så presset. Der var en drøftelse af, om det kunne rykkes evt. til 

   foråret og ændre på udformningen af arrangementet. 

   Arrangørerne kigger på det og kommer med et forslag. 

 

6.  Arbejdstid 
  a) Optælling af arbejdstid 

   Orientering og drøftelse af anvendelsen. 

   Der er kommet et foreløbigt resultat ud. Der kommer lagkagediagrammer ud senere. FE 

   tager en snak med de enkelte omkring eventuelle uklarheder. 

   Der var en drøftelse af tallene. Vi forsøger at analysere, hvorfor tiden til de øvrige 

   opgaver svinger. Det kan handle om prioriteringen af videreuddannelse. Hver enkelt 

   TR ser tallene for sin egen skole igennem for at konstatere åbenlyse fejl. 

 

  b) Evaluering af bilag 4 

   Status på arbejdet. 

   Tilmelding til det regionale møde d. 1/11 skal ske i denne uge. Sørg for at få ledelsen 

   med. Det er et fælles arrangement mellem LC og KL, så begge parter bør altså møde 

   op. Hver enkelt TR/AMR bør inden have talt med ledelsen omkring situationen på den 

   enkelte skole. FE sender nogle spørgsmål ud. 

 

  c) Konkrete udfordringer 

   Fremsendes inden mødet. 

   Er der sat tidspunkt på dialogmøder i efteråret? 

   På nogle skoler indkalder ledelsen til et kvarters samtale, på andre booker man en tid på 

   et skema. Nogle skoler er der endnu ikke sat noget i gang. Det rykker den enkelte TR 

   deres ledelse for. 

 

  Bilag: - Optællingsskema 

    - Forslag til skema til drøftelse af bilag 4. 

   

7.  Inklusion 
  Status på arbejdet i inklusionsarbejdsgruppen. 
  Der var en orientering fra Pædagogisk Udvalg. Der er planlagt en række møder. Der 

  arbejdes på, at der skal laves en skabelon, der skal bruges til at lave en handlingsplan på 
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  den enkelte skole. Der har været noget uenighed omkring skabelonen, men vi håber, at det 

  ender ud i et fælles oplæg som alle kan så inde for. 

 

8.  Budget 2017 
  Aktuel status på Budget 2017. 

  FE orienterede omkring budgetforliget mellem ACOV. Der er ikke udsigt til større  

  besparelser på skoleområdet. Der er Hoved-MED senere onsdag. Med i budgetforliget er 

  en besparelse på 1% i 2018. Hvordan denne besparelse skal fordeles og udmøntes, vides 

  endnu ikke, men behandles første gang på Økonomiudvalgets møde i november. 

 

  Bilag: - Tidligere udsendt budgetmateriale (lægges ikke i drev). 

    - Eventuelt nyt materiale. 

 

9.  Punkter til næste møde 
 Kompetenceudvikling 

 Skadeanmeldelser 

 

10.  Meddelelser 
1. Formand:  

- Der er "Engagement-uge" i uge 44. 

- AMR-dag i "Brønden" den 24. januar 2017. Det er for AMR, TR og ledere. 

2. Næstformand: Intet. 

3. Kasserer: Intet. 

4. Interne udvalg: Intet. 

5. Eksterne udvalg: Intet. 

6. Kursusudvalg: Intet. 

7. BV-MED: Intet. 

8. Hoved-MED: Intet. 

9. Skolekontaktrådet: Der var møde på Langhøjskolen i midten af september. Der var 

orientering om forældretilfredshedsundersøgelsen, elevtal og budget. 

10. Andre: Intet. 

 

TR-timen: (12.30 - 14.45) 

 

11.  Anvendelse af MeeBook 
 Status og krav. Hvem beslutter hvad? 

  Orientering fra FE: FE har drøftet anvendelsen af de digitale læringsplatforme med 

  skolechefen. Det er meget forskelligt, hvilke krav der er til anvendelsen fra skole til skole. 

  Økonomiudvalget har i november 2015 besluttet, at MeeBook skal være til rådighed og at 

  det i et eller andet omfang skal anvendes. FE sender det helt konkrete ud, når materialet er 

  mere færdigt. 

  Skolelederne har haft det oppe at vende. Det handler ikke om, at alle forløb skal ligge i 

  MeeBook, men muligvis årsplanerne. Den enkelte skoleleder har dog mulighed for selv at 

  sætte rammerne, så længe MeeBook benyttes i et eller andet omfang. 
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  Dernæst var der en runde, hvor forventningerne på de enkelte skoler blev vendt. Der er 

  tilsyneladende ikke helt enighed om, hvad der som minimum forventes. Det er også 

  tvivlsomt, om alle skoleledere er klar over, hvilke tidsmæssige resurser, der kræves for at 

  lave forløb, årsplaner osv. i MeeBook. Det er på flere skoler et generelt indtryk, at  

  forventningerne til brugen af MeeBook medfører et stort arbejdspres for lærerne. Fra 

  Undervisningsministeriet er der nogle krav til, hvad elevplaner skal dække over. Der er 

  sendt et link rundt. 

  Eventuelle udfordringer sendes til FE, som går videre med det. 

 

12.  Løntjek 2016 
 Orientering om Løntjek i ugerne 43-46. 

 Vi tager et løntjek i uge 43-46. Vær opmærksom på, at der kommer en lønstigning pr. 

 1/10-16 og igen 1/1-2017. Ligesom sidste år sender kredsen en lønguide ud, som man kan 

 bruge. Det kan være en god ide, at finde nogle på nedsat tid for at se på uv.tillæg mm. 

 

 

13.  Skadeanmeldelser 
 På baggrund af konkrete skadeanmeldelser drøftes det, hvordan man kan minimere 

 skader. 

  Opfølgning på sidste møde, hvor der på en skole var et forhøjet antal skadeanmeldelser i 

  forbindelse med en gruppeordning på en af skolerne. Spørgsmålet er, om man hver gang 

  skal anmelde f.eks. vold fra mindre elever. Det anbefales at gøre. "Riv og krads" er ikke 

  tilstrækkeligt. De ligger kun på den enkelte skole, hvor en skadeanmeldelse følger med, 

  hvis man skifter arbejde. På flere skoler er der en generel tendens til, at inklusion mere 

  drejer sig om, at børn skal passes frem for gives et egnet tilbud. 

  Skadeanmeldelser skal sendes til AMR til kredsen, som sender den videre til  

  hovedforeningen til brug, hvis det skulle udvikle sig til en sag. 

  Punktet genoptages. 

 

14.  Gensidig orientering 
  Det var meget spændende. 

 

15.  Eventuelt 
  Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB 


