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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 
 
 

13. januar 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 14. december 2016 
  Bilag: Referat fra d. 14. december 2016. 

 

  Rettelse til punkt 5a: Sætningen "Det betyder, at der muligvis er nogle arbejdsskader (på 

  pædagoger), der ikke er registreret i statistikken", skal i stedet være: " Det betyder, at der 

  muligvis er nogle arbejdsskader (hvor en pædagog er AMR), der ikke er registreret i 

  statistikken". 

  Ellers godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  Generalforsamling 
  Temaer til skriftlig beretning. 

  Forslag til dirigent. 

  Information om generalforsamling og indholdet - ud over det formelle. 

 

  Temaer til skriftlig beretning: 

 Orienterer om indholdet i TR-timen - dog uden grundig beskrivelse. 

 Arbejdstid 

 Optælling af arbejdstid 

 Bilag 4 

 Lokale lønforhandlinger 

 Løntjek 

 Budget 2017 i Hvidovre 

 Omprioriteringsbidraget 

 Praktik 

 TR-tid 

 Budget 2018 

 Forflyttelsesregler 
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 Inklusionsarbejdet 

 Relationskompetencekursus 

 Kompetenceudvikling generelt 

 Understøttende undervisning - tolærertimer 

 Hvad skal vi med skolen? 

 Læringsmålstyret undervisning - MeeBook 

 Social kapital 
 

  Forslag om at nævne den nye inklusionsskabelon. 

  Drøftelse af, hvordan vi gør beretningen lettere tilgængelig for medlemmerne, så flere får 

mulighed og lyst til at læse den. Vi lægger små videoklip på Facebook om beretningen. 

 

Forslag til dirigent: 

Vi spørger Henrik Poulsen, om han vil være dirigent igen. 

 

Information om generalforsamling: 

Drøftelse af, hvordan vi oplyser medlemmerne om generalforsamlingen. Der blev nævnt 

kampagneplakater og noget videomateriale a la sidste år. Det virkede fint. Vi kommer til at 

bruge foreningens facebookside. Flere talte for, at der skulle være noget underholdning på 

selve generalforsamlingen. Den kigger Propagandaministeriet på. Desuden skal der være et 

par kortere indlæg fra Pædagogisk Udvalg og Fagligt Udvalg. Der skal desuden være noget 

indhold om de arbejdsvilkår, vi har i kommunen, da det betyder meget for medlemmerne. 

Vi skal have set på redaktionelle vedtægtsændringer. 

 

  Bilag: Temaer til skriftlig beretning. 

 

4.  Hvad skal vi med skolen? 

 
  Det videre arbejde med emnet. Hvordan engagerer vi skolebestyrelserne? Opfølgning på 

  temadagen den 30. november. 

 

 Der var møde med AMR’er og TR’er i november. Vi skal ind i debatten for at være med til 

 at sætte dagsordenen. I den forbindelse skal vi også have engageret kollegerne i debatten. 

 Det skal inddrages i folkeskoleidealsgruppen, som har møde i slutningen af måneden. Der 

 var en tilbagemelding fra skolerne om, hvad man har gjort i skolebestyrelserne og på Faglig 

 Klub siden mødet i november. 

 

5.  Arbejdstid 

 
a) Emner til den tekniske arbejdsgruppe. 

a) Der er møde i den tekniske arbejdsgruppe inden vinterferien. 

 Nogle konkrete emner, der bør drøftes er: 

 - Opgaveoversigternes udformning. 

 - Konkrete beskrivelser af, hvad de øvrige opgaver dækker over. 

 - Videreuddannelse og kurser skal anføres så præcist som muligt, gerne med tal på. 
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Der var forslag om noget mere konkret arbejde med Bilag 4, både skolevis og opfølgning 

kommunalt. 

 

b) Pausetid - kan det beregnes mere retfærdigt? 

b) På skolerne har man givet en pulje timer på 150-165 timer. Det kan skabe en 

 uretfærdighed, hvis man reelt har mere elevpausetid. Kan resursen til pausetiden 

 fordeles mere retfærdigt? 

 Det er vigtigt, at man som minimum har ½ times pause/dag plus den tilsynstid, man har 

 i pauserne (gård/gangvagt). 

 De største udfordringer er, hvordan man sikrer en reel, rekreativ pause for den enkelte 

 lærer. Dertil er det problem, at en del af forberedelsen kommer til at ligge i 

 elevpauserne for de lærere, der har mange undervisningstimer. Det er vigtigt at tage 

 drøftelsen på den enkelte skole, om hvordan man arrangerer det. 

 

c) Timelønnede vikarer. 

 Et udtræk fra KRL viser, at der i oktober måned blev anvendt timelønnede vikarer i 

 Hvidovre svarende til 41 fuldtidsstillinger. Tallet for det seneste år svinger lidt, men 

 ligger typisk mellem 30 og 40 fuldtidsstillinger pr. måned. 

 Det drøftes, om vi kan komme med forslag til en bedre udnyttelse af denne resurse.

  

 

c) Der bruges mange resurser på timelønnede vikarer i kommunen. Spørgsmålet er, om 

 man skal ansætte lærere til vikardækning, tildele lærerne vikartimer eller 

 rådighedstimer eller noget helt fjerde. Alternativet er ikke at gøre noget.  

 Drøftelse af, om det er noget, vi skal arbejde på at få ændret. Der er nok ikke den store 

 interesse at få skemalagte vikartimer, hvor man kan blive brugt til hvad som helst. 

 Vi vil indsamle erfaringer fra skoler, hvor der er lagt timer ind til at dække kendt 

 fravær. Det kræver, at der kan findes en fornuftig struktur samt at en del af 

 vikarresurserne anvendes til faste stillinger. 

 Regler for månedslønnet/timelønnet ansættelse: Hvis man har mere end 8 timer om 

 ugen i mere end en måned i et kendt forløb, har man krav på at blive månedslønnet 

 ansat. 

 

  d) Konkrete udfordringer - fremsendes inden mødet. 

  d) Ved internatkurser aflønnes man for selve kursustiden samt transport på ud- og  

   hjemrejsedag. 

 Der var en gennemgang af den optalte undervisningstid og forberedelsestid på de 

 enkelte skoler. 

 

Bilag: Referat af Fagligt Udvalgs møde d. 4. januar. 

  Oversigt over timelønnede vikarer. 
 

6.  Evaluering af folkeskolereformen 

 
a) Status på arbejdsgruppen vedr. inklusion - afsluttende arbejde. 

a) Oplægget fra arbejdsgruppen har været oppe på et skoleledermøde og deres feedback 

  skal indskrives i skabelonen. Den er blevet godt modtaget. Den største kritik går på, at 

  mange af tingene allerede ligger andre steder og dertil at det er meget omfangsrigt. 
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  Oplægget tilrettes fra Skoleafdelingens side.  

  Det er aftalt, at der inden påske ligger en plan på skolerne for, hvordan og hvornår 

  arbejdet med at udfylde skabelonen skal igangsættes. Arbejdet skal være afsluttet til 

  december. 

 

b) Samarbejdet lærere/pædagoger 

Næste emne i evalueringen af folkeskolereformen er samarbejdet mellem lærere og 

pædagoger, herunder understøttende undervisning. 

Kort drøftelse af hvordan evalueringen kan gribes an. 

b) Vekslingen af understøttende undervisning til tolærertimer har været et godt tiltag, der 

  skal indgå i evalueringen.  

  Der har været nogle logistiske problemer i forhold til at lærere og pædagoger kan 

  mødes. Det gælder bl.a. i den sidste uge inden skolestart.  

  Der må findes nogle løsninger på samarbejdet, så lærerne ikke skal gå på kompromis 

  med deres faglighed, for at pædagogerne kan inddrages.  

  Der skal også være en forventningsafstemning mellem lærere og pædagoger om, i 

  hvilken grad man har forberedt sig, inden man kommer til et planlægningsmøde.  

  En del af evalueringen skal også handle om pædagogerne fra klubberne. 

 

Bilag: Arbejdsgruppens rapport - ikke endelig udgave. 
 

 

7.  Timefordelingsplan for skolerne 
  Børne- og Undervisningsudvalget foreslår, at timefordelingsplanen for folkeskolerne 

  ændres. Forslaget sendes i høring. 

 

  Der er opbakning til forslaget, der giver skolerne større fleksibilitet med hensyn til  

  timefordelingen specielt i 8. og 9. klasse. 

 

  Vi sender et høringssvar, der tilkendegiver vores opbakning. 

 

  Bilag: - Sagsfremstilling om ny timefordelingsplan. 

    - Timefordelingsplan. 

 

8.  MED-arbejdet 
Status på MED-arbejdet. 

Oplæg og erfaringsudveksling. 

 

Hvordan optimerer vi MED-arbejdet så det alle steder prioriteres?  

VI tager det op på Internatet i næste uge. Opgave til TR’erne: Find jeres lokale 

retningslinjer fra MED på skolen. 

 

9.  Punkter til næste møde 
 Generalforsamling 

 OK18 

 Samarbejde lærere/pædagoger (uu, logistik, fælles forberedelse). 

 



5 

 

10.  Gensidig orientering 
  Det var særdeles spændende. 

 

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) Møde med Bhk-lederne d. 26. januar 2017. Der kommer en indbydelse ud snarest. Den 

skal videre til børnehaveklasselederne. Møde med Børne- og Undervisningsudvalget. 

Emnet var forslaget til en ændret økonomifordeling af inklusionsmidlerne. Vi henviste 

i høj grad til vores høringssvar fra august 2016. Den ændrede økonomimodel får 

tidligst virkning fra 2018. 

 

b) Husk tilmelding til Arbejdsmiljødagen i Brønden d. 24. januar 2017. Det kan nås frem 

til fredag. 

 

c) Intet. 

d) Intet. 

e) Intet. 

f) Møde tirsdag d. 17. januar, hvor det skal drøftes, om der skal udbydes et kursus for 

nyuddannede TR´ere omkring MED-samarbejdet. 

g) Der var møde i december. Her talte man om sygefravær og social kapital. Der kommer 

noget materiale. Den konstituerede forvaltningsdirektør er meget opmærksom på, at 

det skal opprioriteres. 

Der kommer en skrivelse fra Trine Juulstrup om, hvornår noget skal registreres i Easy. 

Der kommer også materiale ud, som kan anvendes ved MUS-samtalerne. 

h) Møde om 14 dage. Det handler primært om det nye forslag til restriktioner for rygning i 

arbejdstiden. Hoved-MED vil også gerne have konfirmeret, hvad vi gør, hvis vi ikke 

politianmelder ved vold. 

i) Intet. 

j) Intet. 

 

12.  Eventuelt 
  Henvendelse omkring regler for, hvilke jubilæer og andre ting, der udløser gaver eller 

  andre spændende ting. Nogle ting er overenskomstfastsatte, andre er kommunalt fastsatte. 

  Ved 25 års medlemsskab af DLF gives der en gave fra foreningen. 

  Man skal huske, at som ny i kredsstyrelsen, så er man selvskreven til at sørge for  

  underholdning på Internatet. 
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TR-timen 
 

13.  Tillæg for undervisning efter kl. 17. 
Opsamling på om det korrekte tillæg udbetales. 

 

  Vi skal sørge for at huske medlemmerne på, at de skal have ulempetillægget ved arbejde 

efter kl. 17. Medlemmerne skal huske at tjekke på lønsedlen, om de får det rigtige tillæg. 

Det samme gælder time-dagpengene ved lejrskoler. 

  Det gælder også skolebestyrelsesmøder efter kl. 17. 

 

14.  Nye medlemmer 
  Opmærksomhed på nye medlemmer i løbet af skoleåret. 

 

  Der kommer en ny liste ud med nye kolleger, der ikke er registreret som medlemmer. Den 

  kommer på fredag. Sørg for at få fat i de nye kolleger, så vi kan få dem meldt ind. Der er 

  en bagatelgrænse, hvis de ikke har ret mange ugentlige timer. Det er ved en  

  beskæftigelsesgrad på 50%, vi gør noget. 

 

 

 

 

  

 ORD: MRA                 REF:RB 


