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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 
 
 

24. november 2016 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 23. november 2016 kl. 10.15 - 14.45 på kreds-

kontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 26. oktober 2016 
  Bilag: Referat fra d. 26. oktober 2016. 

  Referatet blev godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Dagsordenen følges. 

 

3.  Arbejdstid 
  a) Dialogmødet den 1. november. 

   Korte tilbagemeldinger på dialogmødet den 1. november i Falkonercentret. 

   Orientering om generelle tilbagemeldinger fra de øvrige dialogmøder samt det videre 

   arbejde med den fælles opfølgning og evaluering af de centrale indsatser. 

  a) Dialogen var god at have på tværs af ledere, forvaltning og TR´ere. Man kunne savne, 

   at dagen var mere knyttet op på Bilag 4 og dets delelementer, f.eks. fokus på "hvad 

   virker" og "hvad der ikke er mulighed for". Der var undervejs momenter, hvor der var 

   for meget fokus på meget praksisnære ting. 

 

   Det vides endnu ikke, hvordan der skal følges op på dialogmøderne centralt. Man kan 

   ærgre sig over, at der ikke deltog flere ledere fra Hvidovre, for det havde givet et bedre 

   udgangspunkt for det videre arbejde lokalt. 

 

  b) Lokal opfølgning på Bilag 4 og den fælles forståelse. 

   Det blev besluttet på kredsmødet den 26. oktober, at vi skal arbejde for en lokal  

   evaluering af bilag 4/den fælles forståelse. Evalueringen skal foregå både skolevis og 

   på kommunalt niveau. 

   Status på skolearbejdet. 

  b) Det er vigtigt også at tage dialogen lokalt på den enkelte skole. Flere steder er der lagt 

   planer for dette. En måde at gøre det på kunne være at fokusere på vores "fælles  

   fortolkning", og se på hvordan vi på hver enkelt skole gør det der står i denne. De 

   forslag til spørgsmål, som vi havde oppe på sidste møde, kan danne grundlag for en 

   lokal evaluering. FE genudsender disse spørgsmål. 

 

  c) Optælling af arbejdstid. 

 
 



2 

 

   Vores egen optælling. Status. 

   Hovedforeningens optælling. Orientering. 

  c) MRA orienterede om vores lokale optælling af arbejdstid. Der mangler fortsat tilrettede 

   opgaveoversigter fra Langhøj, og nogle enkelte tal fra Gungehus. På den enkelte skoles 

   opgørelse kan det være meningsfuldt at kigge på de enkelte medlemmers "faktor". 

   Hænger en høj eller lav faktor sammen med "øvrige opgaver". Ligeledes kan man kigge 

   på antallet af lærere, der ligger over 780 timers undervisning. 

 

  Bilag: - Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 9. november 

    - Optælling af arbejdstid. 

 

4.  Løntjek 
  Opsamling på løntjek i uge 43 – 46. Erfaringsudveksling. Gensidig orientering. 

  Behov for specielle indsatser overfor eventuelle generelle fejl. Beslutning. 

 

  FE foreslår, at vi til næste år kan lave en seance på hver enkelt skole, hvor folk kan møde 

  op og få tjekket deres lønseddel af et kyndigt kredsstyrelsesmedlem. Samtidig kan vi kort 

  orientere om foreningens lønpolitik og de lokale lønaftaler. Dette forslag er der opbakning 

  om. 

 

5.  Arbejdsmiljø 
På temadagen den 30/11 vil kredsstyrelsen sammen med AMR drøfte arbejdsskader, 

herunder definition og hvilke sager, hovedforeningen skal have. Materialet til denne dag 

vedlægges. 

 

Arbejdsbetingede lidelser – hvad er problemet? Oplæg til drøftelse, som der kan følges op 

på den 30/11. 

 

8 ud af 9 AMRére har meldt deres deltagelse. 

 

Bilag: - Arbejdsbetingede lidelser – hvad er problemet? 

  - Definition, arbejdsskader – skal bruges 30/11 

  - Hvornår skal DLF/hovedforeningen have en arbejdsskadesag? 

 

6.  Kredsstyrelsesinternat 
  Forslag til indhold i og oplægsholdere til kredsstyrelsesinternatet den 18. – 19. januar. 

  Drøftelse. 

 

  Der foreslås: 

  - "Hvad skal vi med skolen"? 

  - Kommunikationsstrategi - hvordan "brander vi os"? Hvordan får vi omverdenens øjne 

   op for hvad vi går og laver? Hvad går godt i Hvidovre? "Den involverende  

   fagforening". 

  - Inklusionseftersynet - både det nationale, og (dernæst) den lokale udmøntning. 

  - Vores fokusområder - hvordan går det med dem? 

  - En mere pædagogisk vinkel, input udefra (oplæg). 

  - De senest ankomne i kredsstyrelsen står for aftenunderholdningen. 
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7.  Generalforsamling 2017 
  Drøftelse af generalforsamlingens form og indhold. 

  Beslutning om tidsplan for generalforsamlingen. 

 

  Generalforsamlingen afholdes på Engstrandskolen. Der er opbakning om den forelagte 

  tidsplan. 

 

  Bilag: Forslag til tidsplan for generalforsamlingen 2017. 

 

8.  Budget 2018 

Økonomiudvalget drøfter på deres møde den 21/11 den besparelse på 1 %, som ved 

vedtagelsen af budget 2017 blev vedtaget for 2018. 

Orientering, hvis der er besluttet noget i ØU. 

 

Den 5/12 tager ØU punktet op igen. 

 

9.  Punkter til næste møde 

 
 Opfølgning på fokusområder for kredsstyrelsen. 

 "Hvad skal vi med skolen"? 

 Det lokale inklusionseftersyn. 

 Internat. 

 Opfølgning på temadagen. 

 Fremtidsvision for skolevæsenet i Hvidovre (med udgangspunkt i bl.a. elevprognosen). 

 Udfordringer i samarbejdet mellem lærere og pædagoger. 

 

10.  Gensidig orientering 
  Gensidig orientering gennemført. 

 

11.  Meddelelser 
1. Formand: Intet. 

2. Næstformand: Har været på næstformandskursus (med formanden). 

3. Kasserer: Intet. 

4. Interne udvalg: Intet. 

5. Eksterne udvalg: Intet. 

6. Kursusudvalg: Intet. 

7. BV-MED: Der har været et ekstraordinært møde om udmøntningen af budgettet. 

8. Hoved-MED: Der har været et ekstraordinært møde om udmøntningen af budgettet. 

9. Skolekontaktrådet: Den seneste skoleprognose og mulige konsekvenser af denne, 

forældretilfredshedsundersøgelsen, budgettet, elevplaner i Meebook samt rådets rolle 

blev drøftet. 

10. Andre: Intet. 

 

12.  Eventuelt 
  Intet. 
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TR-time 
 

13.  Arbejdstid 
  Konkrete udfordringer, problemer eller fortolkninger af arbejdstid. 

   

  Placeringen af dialogsamtaler blev drøftet. Der kan laves retningslinjer i MED-udvalget 

  om placeringen samt proceduren for afholdelse af samtalerne. Der bør være  

  opmærksomhed på opgaveoversigterne ved midlertidige ansættelser eller nyansættelser 

  undervejs i skoleåret. 

 

14.  Status på optælling af TR-tid 

  Drøftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referent: MBL/PJ 


