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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 
 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. februar 2017 kl. 10.15 - 14.45 på 

 kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Afbud: VK, JT, GG 
 
 

Referat: 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra d. 11. januar 2017 
 Bilag: Referat fra d. 11. januar 2017. 

 
 Referatet godkendt. 
 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  Generalforsamling 
 a) Skriftlig beretning. 

 Den skriftlige beretning drøftes. 

 a) Udkastet drøftet. Kommentarer hurtigst muligt og senest starten af uge 7, 
  så redigeringen kan færdiggøres i uge 8. 

 
 b) Vedtagelser 

  Indhold i eventuelle udtalelser eller vedtagelser drøftes og besluttes. 

8. februar 2017

 b) Mulige temaer til udtalelser blev drøftet. Vi arbejder på en udtalelse om arbejdet med 
  ”Hvad skal vi med skolen?” i relation til folkeskolen formålsparagraf. Modsætningen til 
  en konsekvent brug af læringsmålstyret undervisning og Meebook inddrages. 
 

 c) Vedtægtsændringer 

  Orientering om eventuelle redaktionelle vedtægtsændringsforslag.   

  Vedtægtsændringsforslagene har alene til hensigt at klargøre sproget i vedtægterne. 

 c) Ingen vedtægtsændringer foreslået endnu. 

 
 d) Generalforsamlingens form 
  Det praktiske indhold/afvikling aftales. 

 d) Der var en orientering omkring reklameindsatsen for Generalforsamlingen. Der har været 

  nogle forslag meldt ud om aktiviteter på de enkelte skoler. Desuden en omdelt plakat, 

  som skal op på skolerne. Propagandaministeriet prøver at have plakaterne klar til uge 8. 

  Desuden har Propagandaministeriet et par indslag i støbeskeen.  

  Kasseren har regnskabet til revision i uge 8.  
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  TR’erne må gerne komme med tilbagemeldinger på, hvor mange de regner med dukker 

  op fra de enkelte skoler. Dirigenten er på plads, samme som de sidste år. 

 
  Bilag:  - Skriftlig beretning. 

   - Liste over tidligere udtalelser eller vedtagelser. 

   - Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 

4.  OK-18 

I starten af 2018 er der overenskomstforhandlinger på det offentlige område (OK-18). DLF 

opstiller kravene til OK-18 på kongressen d. 10. - 12. oktober. Kort orientering om status på 

OK-18 lige nu. Forud for kongressens beslutning er der en medlemsdebat. Denne er ifølge 

tidsplanen sat til at foregå i uge 17-20. Fagligt Udvalg har drøftet, hvordan vi bedst 

engagerer medlemmerne i denne debat. Udvalget fremlægger sine forslag på kredsmødet. 

Forslagene er beskrevet i referatet fra udvalgets seneste møde. 

Beslutning om hvordan vi gennemfører medlemsdebatten. 

 
 Bilag:  - Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 25. januar pkt. 1. 
   - Overordnet tidsplan for OK-18. 
   - Kredsudsendelse 012/2017. 
 

Fagligt Udvalg foreslår, at der skulle laves både noget fælles på tværs af skolerne og noget 

lokalt på den enkelte skole. Proceduren for forløbet ligger som bilag. Skal der ske noget, 

skal det være klart inden 20/5. FE vil gerne komme ud på skolerne på til Faglig Klub og 

deltage i debatten. Et fælles arrangement skal være afholdt inden kongressen. 

Vi skal passe på ikke at lægge for mange aktiviteter på for kort tid, hvis der skal være en 

solid deltagelse. Der blev fremsat ideer om at indhente en fra Hovedstyrelsens 

Overenskomstudvalg til at komme med et oplæg på en halv times tid til en fælles aktivitet. 

FE deltager i faglige klubmøder på skolerne i uge 17 – 20. Mulige mødetidspunkter 

udsendes.  

Vi afholder et overenskomsts-arrangement efter sommerferien.  

Det planlægges at afholde en kreativ afstemning om vores krav til OK18. 

 

5.  Opsamling på kredsinternatet 
Følgende temaer blev drøftet på kredsinternatet: 

 DLF´s medlemsundersøgelse 

 Hvad skal vi med skolen? 

 Arbejdet i MED (fokuspunkt 2016/17) 

 Læringsmålstyret undervisning/Meebook (fokuspunkt 2016/17) 

 Arbejdstid (fokuspunkt 2016/17) 

 Inklusionsarbejdet ud fra den næsten færdige skabelon til skolerne 

 Hvidovre Lærerforening på de sociale medier 

 
Det præciseres, hvad der blev aftalt på kredsinternatet. 

 
Bilag: Opsamling fra kredsinternatet. 

 

Der var en kort gennemgang af indholdet på kredsinternatet og hvor langt vi er nået inden 

for de forskellige områder. Områderne fremgår af bilaget til punkt 5. 
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Det drejede sig bl. a. om medlemmernes ønsker til kredsens arbejde. Synlighed er blandt de 

ting, der efterspørges. 

Med hensyn til anvendelsen af Meebook har der været møde mellem ledere og PLC’ere på 

Risbjergskolen, hvor det blev drøftet, hvordan Risbjergdoktrinen skal tolkes. Det ser ud til, 

at det ender med, at beslutningen om i hvilken grad, MeeBook skal bruges, kommer til at 

ligge hos den enkelte skoleleder. 

Der er MED-uddannelser i foråret og efteråret 2017. Meld jer til via Insites. 

Brug tjeklisten fra kredsen til at få styr på opgaveoversigterne. Det kan være et godt redskab 

for både medarbejdere og ledere. 

Inklusionsskabelonen er i øjeblikket ude hos skolelederne til høring. Det ventes ikke, at der 

kommer de store ændringer i den færdige version. 

Hvidovre Lærerforening benytter sig af Facebook og de enkelte TR’ere er derudover 

velkomne til at sprede budskaber via Twitter.  

 

6.  Arbejdstid 
 a) Planlægning af det kommende skoleår.  

a) Der er nogle konkrete ting, der skal drøftes i MED, inden fagfordelingen for alvor kan 

 skydes i gang. FE skriver ud til skolelederne for at minde om de syv punkter, der skal 

 tages med i den drøftelse. Der har endnu ikke været møde i den tekniske arbejdsgruppe. 

 Det skyldes formentlig omrokeringerne i kommunen. 

 b) Konkrete udfordringer 
  Fremsendes inden kredsmødet. 

 b) Drøftelse af, om man skal kompenseres yderligere som delt klasselærer i flere klasser i 

  forhold til, om man har hele funktionen i én klasse. Det er meget forskelligt, hvor udbredt 

  delte klasselærerfunktioner er på de enkelte skoler. 

  Generel opfordring til at tjekke lønsedler. Der sker fejl med jævne mellemrum. Specielt i 

  forbindelse med ferier, lejrskoler, praktikanter mv. 
 
 Bilag: Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 25. januar pkt. 3. 

 

 

7.  DLF´s arbejdsmiljøstrategi 
 

 

 Hovedstyrelsen har vedtaget en ny arbejdsmiljøstrategi for DLF. Strategien indeholder 5 

 pejlemærker. 
 Orientering om strategien og arbejdet med den i Hvidovre Lærerforening. 

 

MRA orienterede om den nye arbejdsmiljøstrategi, som er vedtaget af hovedstyrelsen. 

Strategien ligger som bilag. Spørgsmålet er, hvordan vi arbejder med den konkret. Det ser 

FE, MRA og PJ på. Det kunne være en god ide at få det klaret, inden der er valg til AMR på 

skolerne inden 1. april. Efter valget er det så tanken at indkalde de nye AMR’ere til møde på 

kredskontoret, hvor vi kan drøfte strategien. 

 
 Bilag: - DLF´s arbejdsmiljøstrategi. 

  - Arbejdspapir vedr. arbejdsmiljøstrategi. 
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8.  Punkter til næste møde 
 Generalforsamling 

 OK-18, medlemsarrangement 

 Kredskursus 

 Samarbejde mellem lærere og pædagoger 

 Inklusionsundersøgelse?  

 

9.  Gensidig orientering 
 Der blev orienteret om indholdet i kredskurset.  

 Orientering om aktuelle udfordringer på skolerne. 
 

  

10.  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) - FTF har udsendt en lille guide om gode råd i forhold til at sætte grænser for det 

   grænseløse arbejde. Pjecens 2 sidste sider kommer med gode råd i til arbejdspladsen, 

   lederen, medarbejdergruppen og den enkelte medarbejder. 

  - Der skal ansættes ny direktør for Børn- og Velfærd. FE er med i 

ansættelsesudvalget. 

  - DUS og Undervisningsministeriet har udsendt 12 pejlemærker for god undervisning. 

   DLF er med i DUS. Læs dem og drøft dem gerne på skolen. 

 b)  Er gået i gang med at opdatere oversigterne over de lokale lønaftaler. Der kommer et 

   regneark tilrettet hver enkelt skole, som udfyldes og returneres. 

 c) Intet. 

 d) Intet. 

 e) Intet. 

 f) Intet. 

 g) Der var ekstraordinært møde den 26. februar om de foreslåede strukturændringer på 

  Rådhuset – indførelse af centermodel. 

 h) - Ordinært Hoved-MED møde den 23. januar. Forslag om Centermodel præsenteret. 

  - Forslaget om totalt rygeforbud blev ikke vedtaget, punktet genoptages. 

  - Nedlæggelse af fleksautomater på Rådhuset drøftes med de ansatte. 

  - Ekstraordinært Hoved-MED den 30. januar. Drøftelse af centermodel. 

 i) Der er møde den 23. februar. 

 j) Intet. 

 

 

http://www.dlf.org/nyheder/2017/februar/dus-og-undervisningsministeriet-saetter-fokus-paa-god-undervisning
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11.  Eventuelt 
Volleyturneringen bliver ikke afviklet i dette forår. Der arbejdes på at afholde det i 

efteråret. Frydenhøjskolen har serveretten, Hvidovre Lærerforening bakker op.  

 

TR-timen 
 

12. Samarbejde ledelse/TR/AMR 
Kort status. 
 
Der var en runde om, hvordan samarbejdet i TRIO’en (Leder, TR, AMR) fungerer. 
APV skal lovmæssigt gennemføres hvert 3. år, i Hvidovre skal den opdateres løbende, 
minimum en gang om året. 
Husk at melde tilbage, når der er valgt AMR på skolerne. Det er skoleledelsen, der står for 
valget. 

 

 

13. Nye medlemmer 
Der mangler fortsat tilbagemeldinger fra enkelte. 
 
Sørg for at melde tilbage både på Gittes liste og Jeanets liste. 

 

 

14.  Samarbejde lærere/pædagoger 
 Understøttende undervisning, logistiske udfordringer, fælles forberedelse. Beskrivelse. 
 Kora har udsendt en rapport, hvor noget af dette beskrives. 

 
 Bilag: Uddrag af resume af rapport fra Kora. 

 

 Punktet blev udsat til næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB 


