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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 

 

 
Til Kredsstyrelsen 

13. januar 2017 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. december 2016 kl. 10.15 - 14.45 på kredskonto- 

ret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Afbud: VK 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra d. 23. november 2016 
Bilag: Referat fra d. 23. november 2016. 

 

Referatet godkendt 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
 

Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Opfølgning på fokusområder for kredsstyrelsen 
Status på arbejdet med fokuspunkterne. Skal nogle af delmålene revideres? 

 

Bilag: - De vedtagne fokuspunkter - 3 sider. 

- Opsamling på fokuspunkterne. 

 
Der var en opfølgning på fokusområderne (MED, arbejdstid og læringsmålsstyret 

undervisning). Læringsmålsstyret undervisning var der en drøftelse af. Hvis der skal være 

tid til skolens kerneopgave, er det vigtigt, at ikke alle forløb i alle fag skal i MeeBook. Det 

er blevet videreformidlet fra flere sider. 

Vi følger op på arbejdet i MED, så vi kan hjælpe hinanden med at kvalificere det mest 

muligt. 

Med hensyn til arbejdstiden blev opgaveoversigterne drøftet. De gode eksempler i kom- 

munen kan fremhæves og forsøge at udbrede det til de skoler, hvor opgaveoversigterne er 

knap så gennemskuelige. Det tages op i den tekniske arbejdsgruppe. 

 

4. Inklusionsskabelonen 
Orientering om arbejdet med den skabelon, som kan anvendes for at synliggøre den 

enkelte skoles inklusionsstrategi. 
 

Bilag: Inklusionsskabelon. 
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Man er næsten færdig. Materialet præsenteres for skolelederne dd. Der er taget udgangs- 

punkt i det nationale inklusionseftersyn, som er skåret ned til seks punkter. Der er lagt lidt 

mere vægt på det praktiske operationelle. Pædagogisk Udvalg kommer med det endelige, 

når det foreligger. Indtrykket er, at processen på området er blevet god. Desuden er det po- 

sitivt, at arbejdet sker med input fra både skoleledere, konsulenter og Hvidovre Lærerfor- 

ening. 

 

5. Opfølgning på temadagen d. 30/11-16 
a) Arbejdsskader 

Opfølgning på punktet vedr. arbejdsskader. Aftale om konkrete tiltag. 

 

b) Hvad skal vi med skolen 

Det videre lokale arbejde. 

 

Bilag: Oversigt over konklusioner vedr. arbejdsskader på temadagen. 

 

a) Stort set alle AMR, TR og TR-supp’er var til stede, hvilket var positivt. Der er lavet en 

opsamling på dagen, som er kommet ud til alle. Der rejser sig en del spørgsmål, som 

FE tager med til BV-MED. Det er lidt forskelligt, hvad de enkelte AMR’er får af svar i 

forhold til, hvordan de skal anmelde arbejdsskader. Der er en stor forskel på, hvordan man 

anmelder på de enkelte skoler, hvilket også giver sig udtryk i statistikken. Nogle steder er 

de registreret, men de er ikke anmeldt, da der endnu ikke er startet en sag på det. Vær op- 

mærksom på, at der nogle steder er flere AMR’er. Det betyder, at der muligvis er nogle ar- 

bejdsskader (hvor en pædagog er AMR), der ikke er registreret i statistikken. Der er 

arbejdsmiljøtema-dag i DLF i februar, så emnet bliver taget op igen inden da. 

Skolernes voldspolitikker indsendes til kredsen. 

 

b) Udsat 

 

 

6. Generalforsamling 
Indhold og form på generalforsamlingen. Underholdning? Større budgetmæssige 

ændringer. 
 

Der var ingen forslag til større ændringer af budgettet. Det centrale kontingent fastholdes på 

det nuværende niveau i 2017. 

Der var en drøftelse af det øvrige indhold på Generalforsamlingen. Vi skal nok ud i bedre tid 

og i større omfang for at opnå størst mulig deltagelse fra medlemmerne. I den forbindelse gø- 

res der også opmærksom på kredskurset 1-2. april 2017. 

 

7. Kommunalvalg 2017 
Oplæg til vores arbejde forud for kommunalvalget d. 21. november 2017. 

Bilag: Tanker om arbejdet op til kommunalvalget. 

Der var en orientering fra FE om, hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til 
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kommunalvalget. Det er vigtigt, at have fokus på kerneopgaven. I øjeblikket er der et sti- 

gende elevtal, som vi også skal have fokus på. 

Skoledagens længde vil også være muligt at bringe i spil. 

“Eleverne skal blive så dygtige, som de kan – til hvad?” er også i spil. 

 

8. Arbejdstid 
Aktuelle udfordringer. 

 

En enkelt skole mangler stadig de tilrettede opgaveoversigter. En anden skole har fejl 

i opgaveoversigterne, så den udvidede undervisning ikke udløser undervisningstillæg. 

Der er sikkert ændringer i nogle opgaveoversigter, hvis lærere får ændret i deres opgaver i 

forbindelse med dialogsamtalerne. Den konkrete pausetid svinger fra lærer til lærer af- 

hængig af antallet af undervisningstimer og skemalægningen. Fagligt udvalg ser på mulige 

løsninger på den problemstilling. 

 

9. Punkter til næste møde 

 
 Hvad skal vi med skolen? 

 Generalforsamling 

 Inklusionsrapporten 

 Arbejdstid 

 

10. Gensidig orientering 

 

Gensidig orientering gennemført. 

 

11. 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) Der var kredsformandsmøde sidste fredag. Der blev orienteret om kontingentændringen 

pr. 1/8 2017. Det skal medlemmerne orienteres om, hvad enten de er nyuddannede, har 

eller ikke har optaget konfliktlån. 

Alle nye lærere skal overflyttes til eller meldes ind i kredsen. 

b) Der er tilmeldingsfrist 20/12 2016 til arbejdsmiljøtemadagen i Brønden i januar 2017. 

Husk at få ledere og AMR’ere til at melde sig til. 

c) Kredskasserens kursus blev ikke oprettet. 
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g) Der er møde i BV-MED i denne uge. Punkter er om oplæg til MUS, snerydning i 

2016/2017 og vanrøgtelse af dyr. 

h) Hoved-MED: 

Der er forslag om en nye rygepolitik. Ingen rygning på arbejdspladsen eller i arbejdstiden. 

Det er lidt uklart, hvad det betyder af ændringer i forhold til den nuværende praksis på sko- 

leområdet. De lokale MED-udvalg høres om forslaget frem til 10/1 2017. 

I morgen uddeles Hvidovre Kommunes Innovationspris. VAMOS er blandt de nominere- 

de. 

Der kommer et brev ud til de lokale MED-udvalg om, at man skal være opmærksomme på 

det psykiske arbejdsmiljø. 

Desuden kommer der et brev ud, der minder om, at Lokal-MED skal have en årlig drøftel- 

se af de lokale kompetencebehov. 

 

 

12. Eventuelt 

 
God jul og godt nytår til alle 

 

TR-time 

13. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger 
 

Punktet udsat. 
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