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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 
 

27. oktober 2016 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud JT. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 5. oktober 2016 
  Bilag: Referat fra d. 5. oktober 2016. 

  Referatet blev godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Følgende punkter blev tilføjet:  

 Evaluering af "Hvad skal vi med skolen" arrangement den 11. oktober. 

 Indhold i fælles temadag for kredsstyrelse, TR-suppleanter og AMR. 

 

3.  Arbejdstid 
a) Dialogmødet den 1. november mødet. 

 Som opfølgning på OK-15 afholder de centrale parter (KL og LC) 5 dialogmøder, hvor 

 bilag 4 drøftes, specielt hvordan man lokalt forsøger at efterleve dette bilag. 

 Orientering om mødet. 

 Det må efter dialogmødet vurderes, hvordan vi i Hvidovre arbejder videre på en mere 

 lokal evaluering af vores fælles forståelsespapir, der er udsprunget af bilag 4. 

a) Der er dialogmøde tirsdag den 1. november omkring evalueringen af Bilag 4. Der blev 

 talt om indholdet af det møde og hvilke forventninger og pointer kredsen har til det 

 møde. 

 Der har ikke været den store interesse fra skolelederne. 

 I Hvidovre har vi den fælles forståelse, som bygger på Bilag 4. Hvis medlemmerne ikke 

 føler, at vi bruger Bilag 4, så er en del af det indarbejdet i vores fælles forståelse. Det er 

 forskelligt, hvordan TR´erne har talt med deres leder om Bilag 4. 

 Det er i hvert fald vigtigt, at man får det drøftet med skolelederne. I sidste ende handler 

 en del af opfyldelsen af Bilag 4 om resurser og de ekstra opgaver, der kommer ind uden 

 medfølgende resurser. 

 Det er indtrykket, at vi ikke nødvendigvis er uenige med skolelederne om resursepro-

 blemet. 

 Det er vigtigt, at vi efter dialogmødet kommunalt og skolevis evaluerer på, hvordan det 

 går med at leve op til Bilag 4 og hvad vi kan gøre, for at leve op til formålet, størst mu-

 lig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale ka-

 pital. 
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b) Optælling af arbejdstiden. 

 Ny udgave foreligger. 

 

b) Der er arbejdet lidt videre med optællingen af arbejdstiden på de enkelte skoler. Der er 

 udarbejdet cirkeldiagram over fordelingen af undervisning, forberedelse og øvrige op-

 gaver. Pausetid og aldersreduktion er ikke med i diagrammet, men kan indarbejdes. 

 Omlagt undervisning bør stå under almindelig undervisning. 

  

c) Konkrete udfordringer. 

 Fremsendes så vidt muligt inden mødet. 

  c) Der var en drøftelse af fortolkningen af syge- og raskmelding på skolerne i forbindelse 

   med efterårsferien. Det handler blandt andet om, hvorvidt man automatisk er raskmeldt 

   efter en weekend eller ej. 

 

  Bilag: - Optællingsskema af arbejdstid 

    - Materiale om dialogmødet. 

   

4.  Inklusion/folkeskolereform 
a) Status på arbejdsgruppens møder. 

a) Orientering fra Pædagogisk Udvalg om arbejdet med handleplanerne på inklusionen. 

 Der ligger ikke noget konkret endnu. 

 

b) Ny inklusionsundersøgelse? 

 Hovedforeningen opfordrer til, at kredsene i løbet af vinteren gennemfører en inklusi-

 onsundersøgelse blandt vores medlemmer ud fra en centralt udarbejdet spørgeramme, 

 der kan tilpasses lokalt. 

 Drøftelse af dette. 

b) Der var en drøftelse af, hvorvidt vi skal lave en ny inklusionsundersøgelse i starten af 

 2017, som DLF har anbefalet. Vi tager hul på det, når arbejdet i arbejdsgruppen er fær

 digt. 

 

c) Evaluering af folkeskolereformen. 

 Arbejdsgruppen om inklusion er udsprunget af et møde 24. februar 2016 om en evalue-

 ring af 4 elementer i folkeskolereformen. 

 Emnerne var:  

 - inklusion,  

 - samarbejdet mellem lærere og pædagoger (herunder understøttende undervisning),  

 - bevægelse og motion 

 - den åbne skole. 

 Det drøftes, hvordan vi bedst kommer videre med denne evaluering. 

c) Der var enighed om, at vi gerne fortsætter evalueringen af reformen i samarbejde med 

 skoleafdelingen, som det blev aftalt i starten af 2016. Næste emne er samarbejdet mel-

 lem lærere og pædagoger. Det handler meget om praktiske udfordringer. Der var en 

 drøftelse af, hvilke opgaver pædagogerne bør have. Det er vigtigt at få afstemt ambiti-

 onsniveauet mellem lærere og pædagoger, da begge parter ikke har samme tid til rådig-

 hed. Veksling af understøttende undervisning til to-voksen timer bør også indgå i ar-
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 bejdet. Det kan sikre mere kvalitet i den enkelte undervisningstime og forkorte skole

 dagen en smule. 

 

 Der blev desuden stillet spørgsmål til, hvor godt lærerne i Hvidovre er klædt på til at 

 inddrage motion og bevægelse samt arrangere den åbne skole. Det gøres ikke lettere af, 

 at tiden til forberedelse er blevet sænket. 

 

Bilag: - Kredsudsendelse nr. 70 om inklusionsindsatsen 

- Oplæg til mødet den 24. februar om evaluering af folkeskolereformen 

 

5.  Kompetenceudvikling 
Status på arbejdet med kompetenceudvikling på skoleområdet og mere generelt i kommu-

nen. 

 

Kompetenceudvikling blev drøftet generelt. Man ønsker ikke mere kompetenceudvikling, 

som er ens for alle. Der må være noget mere individuelt kompetenceudvikling frem for de 

fælles kurser, som det ikke er alle, der får noget brugbart ud af. Der var en generel hold-

ning om, at det er den faglige udvikling, der efterspørges af lærerne. 

Det er en udfordring med tidspunkterne for de kommunale kurser. Nogle skoler kører med 

nabotilsyn, andre med venskabsklasser. Det må kunne planlægges, så det forstyrrer under-

visningen mindst muligt. 

Der blev efterspurgt en debat om, hvilke kriterier der ligger til grund for, hvilke lærere der 

skal på videreuddannelse. Det bør gribes an via de obligatoriske årlige drøftelser mellem 

leder og medarbejdere om den enkeltes udviklingsplan. Det plejer at foregå i forbindelse 

med MUS. 

Dernæst tages kompetenceudvikling op i MED en gang årligt, som beskrevet i den kom-

munale procedureretningslinje for kompetenceudvikling. Den udsendes. 

For mange lærere handler det om at opleve det som en retfærdig fordeling. Derfor må der 

ligger noget gennemsigtighed i, hvem det er, der får de forskellige uddannelser og hvorfor 

de er blevet udvalgt til det. Ofte oplever medlemmerne, at udvælgelsen sker efter tilfæl-

dighedsprincippet, uden uddannelserne har været slået op. 

Der blev spurgt ind til en skabelon for MUS. Der er lavet en i BV-MED, der er ment som 

inspiration. Den sendes ud. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at MUS afholdes efter regler-

ne. 

 
  Bilag: Materialer vedr. kompetenceudvikling 

 

6.  Budget 2018 
Med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev der samtidig vedtaget en budgetbesparelse for 

2018 på 1 %. Det svarer for Hvidovre som helhed til ca. 25 mio. kr. Det er ikke besluttet, 

hverken hvordan besparelsen skal fordeles på de enkelte områder eller hvilke konkrete ak-

tiviteter, der rammes. 

Budgetarbejdet på baggrund af dette drøftes.  

 

Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 vedtaget en besparelse på 1% i 

2018. I november 2016 skal ØU se på, hvor de penge (ca.25 mio.) skal/kan findes henne. 

Vi henviser naturligvis til, at det ikke er skoleområdet, der skal holde for. 



4 

 

 

7.  Evaluering af "Hvad skal vi med skolen" arrangement d. 11. okto-

  ber 
Det er vigtigt, at arbejdet med Folkeskolens fremtid fortsætter. PUF afholder temadag i 

"Brønden" d. 24. januar 2017. 

Derefter var der en runde med tilbagemeldinger fra de, der havde været med i Viften. Det 

er meningen, at arbejdet med Folkeskolens fremtid skal fortsætte i de enkelte skolebesty-

relser. Desuden vil det blive taget op på TR/AMR-dagen d. 30. november 2016. 

 

8.  Punkter til næste møde 
 Skadesanmeldelser. Der kommer input fra MRA og JH. 

  

 

9.  Meddelelser 
a) Formand: Tjek lige op på den udsendte liste over de nyansatte, herunder medlems

  skab. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Intet. 

g) BV-MED: Der har været møde. Det handlede blandt andet om arbejdsmiljø på bag

  grund af den seneste sygefraværsstatistik. Der er ved at blive lavet en video som skal 

  appellere til folks sunde fornuft, så nogle af de irriterende arbejdsskader kan undgås. 

  Desuden blev der talt om elevtallet, som forventes at stige med 900 elever over de næ-

  ste 10-15 år. 

h) Hoved-MED: Møde i Hoved-MED. Rapporten "Hvidovre Kommunes personale 

  2015" blev drøftet. Temaerne er blandt andet heltid/deltidsansættelser, sygefravær, 

  personaleomsætning og lønudvikling. 

  Det psykiske arbejdsmiljø blev drøftet. Der ligger en del relevante link på Insites. Der 

  arbejdes videre med, hvordan man behandler det på afdelings/institutionsniveau. 

  Brugen af sociale medier blev drøfet. 

i) Skolekontaktrådet: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

 

TR-timen: (13.30 - 14.45) 

 

10.  Ideer til værdiugen i uge 44 
Gensidig inspiration til aktiviteter i værdiugen om engagement. 

 

Det handler om "Engagement" og der er kommet et par orange goodybags ud. Der var en 

runde om, hvordan vi bruger dem på de forskellige skoler. Nogle steder lægges tingene ud 

til frit brug på lærerværelset. På nogle skoler er det hensigten, at ledelsen kommer med et 

event i løbet af ugen. Desuden arbejdes der med en 100-dages fest for de nyansatte. Det 

kunne være, at man skulle tage imod muligheden om at booke en direktør til en Walk-n-
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talk og tale, om i hvilket omfang der efterhånden er plads til engagement i Folkeskolen. 

Det vil sikkert øge engagementet, hvis skoleledelsen stiller op med en "engagements"kage 

til medarbejderne. 

 

Bilag: Det udsendte materiale til skolerne 

 

11.  Løntjek 2016 
  Status på forberedelserne. 

 

  Der er ved at blive udarbejdet materiale til brug ved løntjekket. Det kommer ud til  

  TR´erne, der kan sende det videre, hvis medlemmerne er interesserede i det. Det kommer 

  også på hjemmesiden. Det fungerer på samme måde som sidste år. 

 

12.  Afdelingsopdeling 
 Erfaringsudveksling med opdeling i 2 afdelinger i stedet for 3. 

 

 Der blev spurgt ind til erfaringerne med at gå fra tre til to afdelinger. Der var en runde fra 

 de steder, hvor det er gennemført. Der blev talt om fordele og ulemper. Det giver noget, at 

 have eleverne i lidt længere perioder. Erfaringen viser, at det er lærerne på mellemtrinnet, 

 der får den største udfordring ved at skulle se sig selv i indskolingen eller udskolingen. 

 Det der taler for er, at eleverne får færre lærerskift. Den store spredning i en afdeling kan 

 dog godt skabe nogle udfordringer for afdelingens fællesskab. Der blev luftet en tanke om 

 tre afdelinger, hvor lærerne følger med i to af dem, så man undgår skift af hele lærerstaben 

 på en klasse. Et argument for to afdelinger er også, at UCC og Metropol nu underviser i 

 matematik og dansk på niveauerne 1. - 5. klasse og 6. - 9. klasse. Det skaber dog samtidig 

 en udfordring med de øvrige fag, der hører til i både ind- og udskoling. Det gælder speci-

 elt tysk/fransk, der efter reformen starter i 5. klasse. 

 

13.  ”Pensionsskrivelse” fra lønkontoret 
Lønkontoret har udsendt en skrivelse om konsekvenserne af en eventuel pensionsudbeta-

ling. Det er tilsyneladende ikke alle, der har modtaget skrivelsen endnu. 

Orientering om regler for dette. 

 

Skrivelsen har kun betydning for de medarbejdere, der modtager pension fra et andet sted 

end kommunen. Det har betydning for lærere med en opsat tjenestemandslignende pensi-

on, der vælger at få pensionen udbetalt fra vedkommende fylder 60 år. Det skal kun med-

delelse til kommunen, hvis man allerede på nuværende tidspunkt får udbetalt pension et 

andet sted fra. Det gælder ikke for indbetalinger til pension andre steder fra. Vi tager kon-

takt til kommunen for at sørge for, at alt er, som det skal være. 

 

Bilag: Skrivelse fra Lønkontoret 

 

14.  Gensidig orientering 
Der kommer en skrivelse fra Morten Bo om, at Lærervolley ikke kommer til at ligge før-

ste fredag i december, men bliver flyttet til et andet sted. 
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15.  Indhold i fælles temadag for kredsstyrelse, TR-suppleanter og AMR 
Sidste år handlede det om social kapital. I år vil vi gerne evaluere på, hvordan det går ude 

på de enkelte skoler. Det vil også være aktuelt at inddrage debatten om, hvad vi skal med 

skolen. Dertil var spørgsmålet om, hvad vi gør for at forebygge, at kolleger går ned med 

stress. Det kunne der også arbejdes med. Der arbejdes på at finde et egnet sted at afholde 

arrangementet. 

 

16.  Eventuelt 
  VK er kommet med i en arbejdsgruppe til at komme med DLF´s skoleideal. Hvis man har 

  idéer, sendes de til VK. 

 

 

 

Referent: RB 


