
 
 

 

1 

 

Beretning 2016 

”Hvad skal vi med skolen?”, inklusion – 

herunder økonomimodel for skolernes in-

klusionsmidler, læringsmålstyret undervis-

ning, budgetbesparelser på grund af ompri-

oriteringsbidrag, opfølgning på overens-

komstens bilag 4 og arbejdsskader er nogle 

af de emner, Hvidovre Lærerforening har 

arbejdet med i 2016. 

Denne skriftlige beretning beskriver Hvid-

ovre Lærerforenings arbejde i 2016 – i kor-

te træk. Beretning er delt i 4 hovedafsnit: 

1. Et afsnit om pædagogiske forhold 

2. Et afsnit om faglige forhold 

3. Et afsnit om arbejdsmiljømæssige og 

organisatoriske forhold 

4. Et kort afsnit om de øvrige temaer 

Hvidovre Lærerforenings kredsstyrelse har 

2 stående udvalg, Fagligt Udvalg og Pæda-

gogisk Udvalg. Organisations- og arbejds-

miljøudvalget er gået i dvale, de organisa-

toriske og arbejdsmiljømæssige forhold 

varetages af kredskontoret. Baggrunden for 

opdelingen af beretningen er dog fortsat 

den opdeling af arbejdet, der lå i de 3 ud-

valg. 

Beretningen kan læses i sin helhed, men de 

enkelte afsnit kan også læses separat – eller 

hvert enkelt delemne i afsnittene kan læses 

for sig, dog vil en del af sammenhængen 

måske mangle. 

Denne skriftlige beretning følges op af en 

mundtlig beretning på generalforsamlingen 

den 16. marts. Mens den skriftlige beret-

ning primært er bagudrettet, vil den mundt-

lige beretning primært være fremadrettet. 

 

Fokuspunkter 

 

Kredsstyrelsen har besluttet 3 fokuspunkter 

for arbejdet i skoleåret 2016/17. Det er: 

 Arbejdstid 

 Læringsmålstyret undervisning og 

Meebook 

 MED-arbejdet 

Vi har for hvert fokuspunkt defineret 4-5 

underpunkter og succeskriterier for hvert af 

underpunkterne. Fokuspunkterne er gæl-

dende for skoleåret 2016/17, så der er ikke 

lavet en evaluering på dem endnu, men der 

følges løbende op. Fokuspunkterne har væ-

ret styrende for en del af vores arbejde i 

anden halvdel af 2016. 

  

1. Pædagogiske temaer 

 

”Hvad skal vi med skolen?” 

 

Med denne overskrift holdt Danmarks Læ-

rerforening, Skole og Forældre samt Folke-

kirkens Skoletjeneste i november 2015 en 

konference, der skulle sætte fokus på folke-

skolens formål. Repræsentanter fra alle 

DLF’s kredse var indbudt til at deltage i 

konferencen.  

Konferencen var startskuddet til en række 

lokale initiativer, der skulle have det sam-

me fokus. Hvad er vigtigt i folkeskolen? 

Hvidovre Lærerforening gik i samarbejde 

med Rødovre Lærerforening, Albertslund 

Lærerkreds og de to andre interessenter om 

det videre arbejde. 

Det lokale initiativ ændrede titel til ”Ele-

verne skal blive så dygtige, som de kan – til 

hvad?”. Under denne overskrift blev der 

den 11. oktober holdt startarrangement i 

Viften i Rødovre. Oplægsholdere var Lars 

Andersen (vicedirektør i NNIT), Knud 

Romer (forfatter) og Lars Olsen (forfatter). 

Der var ca. 120 deltagere fra de 3 kommu-

ner, forældre, skolebestyrelsesmedlemmer 

og lærere. Oplæggene gav efterfølgende 

anledning til debat i grupper om hvad der er 

vigtigst i folkeskolen. 
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Konferencen var begyndelsen på en debat, 

ikke afslutningen. Det er vigtigt hele tiden 

at drøfte, hvad vi vil med skolen. Det er 

folkeskolens brede formålsparagraf, der er 

det overordnede, mens reformens mål er 

underordnet formålsparagraffen. 

Vi bør have mere fokus på ”formålsstyret 

undervisning” end på ”læringsmålstyret 

undervisning”. 

 

Læringsmålstyret undervisning 

 

Læringsmålstyret undervisning, herunder 

anvendelsen af Meebook som læringsplat-

form, er et af kredsstyrelsens fokuspunkter 

i skoleåret 2016/17. Det har været vigtigt at 

få fastslået, hvem der har besluttet hvad 

angående disse emner. 

Folkeskolens formålsparagraf, de enkelte 

fags formål samt de ”forenklede fælles 

mål” er grundlaget for, hvad undervisnin-

gen i folkeskolen skal indeholde. Lærings-

målstyret undervisning er én af måderne at 

undervise på, men det er ikke et krav fra 

Undervisningsministeriet, at der skal un-

dervises læringsmålstyret. Det slog ministe-

riet fast allerede i sommeren 2015. 

Det er til gengæld aftalt mellem regeringen 

og KL i juni 2014, at kommunerne skal 

stille en læringsplatform til rådighed for 

skolerne. Aftalen beskriver, hvad en sådan 

platform skal kunne, ikke hvordan den skal 

bruges. I Hvidovre har man valgt Meebook 

som denne platform. Økonomiudvalget i 

Hvidovre har i november 2015 drøftet læ-

ringsplatform og afsat økonomi til dette. 

Skal man så som lærer anvende lærings-

målstyret undervisning og Meebook? Sva-

ret er, at det kan en skoleledelse beslutte, 

selv om det kan være på kanten af metode-

friheden. Men det er vigtigt at understrege, 

at en skoleledelse ikke kan sige, at det er 

besluttet af ministeriet, en aftale mellem 

KL og regeringen eller Økonomiudvalget. 

Til gengæld er skolederne i Hvidovre tilsy-

neladende blevet enige i en såkaldt ”Ris-

bjerg-doktrin”. Doktrinen beskriver, hvad, 

hvordan og hvor meget lærerne skal arbejde 

i Meebook. Der er blandt lederne aftalt føl-

gende: 

 Årsplan for hvert fag og klasse 

 Antallet af forløb kommer an på den 

enkelte lærers praksis 

 Titel og beskrivelse af målet for læ-

ring i forløbet 

 Et målpar 

 Et læringsmål 

 En elevrefleksion 

Læringsmålstyret undervisning kan være én 

metode i folkeskolen. Anvendelse af læ-

ringsplatforme kan give mening mange ste-

der. Men vi skal hele tiden spørge, om kon-

sekvent anvendelse giver mening for alle i 

alle fag. Gavner det skolens kerneopgave, 

der er at levere god undervisning? Svaret er 

sikkert i nogle tilfælde ja, i andre tilfælde 

nej. Anvendelsen af Meebook kan være 

meget tidskrævende, og dermed kræve re-

surser, som kunne anvendes bedre på andre 

måder.  

Kredsstyrelsen har arbejdet med ovenstå-

ende gennem hele året, herunder forsøgt at 

klæde TR på til at tage debatten med skole-

ledelsen om anvendelsen af Meebook. 

Hvornår er det fornuftigt, hvornår giver det 

mening? 

I juni skrev DLF’s formand, Skolelederfor-

eningens formand og formanden for Børne- 

og Kulturchefforeningen sammen et brev til 

alle skolechefer, kredsformænd, skolelede-

re og tillidsrepræsentanter med opfordring 

til, at man i de enkelte kommuner og på de 

enkelte skoler drøftede, hvordan lærings-
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platformene bedst muligt kan understøtte 

det didaktiske arbejde. 

DLF har også udgivet en lille pjece ”Skal 

det måles?” om læringsmålstyret undervis-

ning og læringsplatforme. Pjecen kan ses 

på DLF’s hjemmeside. 

For at kvalificere debatten om læringsmåls-

tyret undervisning afholdt Hvidovre Lærer-

forening i juni et medlemsmøde om emnet. 

Vi havde inviteret Mette Frederiksen, der 

har skrevet en PD om emnet. Oplægget var 

yderst relevant, hun kom blandt andet ind 

på, at vi indsnævrer elevernes læring til det 

mest målbare, hvis vi konsekvent undervi-

ser læringsmålstyret. 

Set i relation til dette er arbejdet med 

”Hvad skal vi med skolen?” ekstra vigtigt. 

 

Inklusion 

 

 I starten af 2016 blev det aftalt, at vi i 

Hvidovre ville evaluere udvalgte dele af 

folkeskolereformen. Vi er i denne sammen-

hæng Hvidovre Lærerforening, BUPL og 

forvaltningen. De temaer, der blev udvalgt 

til evaluering var: 

 Inklusion 

 Samarbejdet mellem lærere og pæ-

dagoger 

 Bevægelse i skolen 

 Den åbne skole 

Hvert emne blev sat til at tage ½ år. 

Der var enighed om, at vi skulle starte med 

inklusion. Alle parter var klar over, at in-

klusionsdagsordenen ikke hænger direkte 

sammen med folkeskolereformen, men alle 

var også enige om, at det fortsat er et vig-

tigt emne, der skal være fokus på. 

En arbejdsgruppe bestående af repræsen-

tanter for Hvidovre Lærerforening, BUPL 

og skolelederne skulle sammen med 2 kon-

sulenter fra skoleafdelingen udarbejde et 

oplæg, en skabelon, der kunne danne ud-

gangspunkt for udarbejdelsen af en klar og 

tydelig inklusionsstrategi på hver enkelt 

skole. 

Arbejdet i gruppen blev langt mere omfat-

tende end først antaget. Arbejdet blev også 

ganske naturligt påvirket af afrapportering, 

som den nationale ekspertgruppe om inklu-

sionseftersynet kom med i maj måned. 

Resultatet af gruppens arbejde er en skabe-

lon, der nu skal udfyldes lokalt på skolerne. 

Skabelonen har følgende områder, som 

man lokalt skal beskrive: 

 Prioritering af indsatser og resurser 

på alle niveauer. 

 Progression af faglighed, trivsel 

samt elevernes sociale og personlige 

kompetencer 

 Elevinddragelse 

 Adgang til viden og hjælp 

 Praksisnær kompetenceudvikling, 

sparring og supervision af medar-

bejdere. 

 Sprog og begrebsbrug 

 Tidlig indsats både i forhold til op-

sporing, forebyggelse og foregriben-

de indsatser. 

 Forældreinddragelse og –ansvar 

For hvert emne skal skolen beskrive, hvor-

dan man konkret arbejder med det. Skoler-

ne skal inden påske 2017 have en plan for, 

hvordan og hvornår man vil arbejde med 

emnet. Selve arbejdet skal være færdig in-

den december 2017. 

 

En anden del af inklusionsarbejdet har væ-

ret drøftelsen af en ny økonomisk fordeling 

af inklusionsmidlerne til skolerne. Børne- 

og undervisningsudvalget sendte før som-

merferien et forslag om en ændret model i 

høring. Inklusionsmidlerne er i høj grad 

fordelt efter en socioøkonomisk model. 
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Faktorerne i denne model var ændret i for-

slaget, primært så det at være tosproget ik-

ke længere indgik i beregningsmodellen. 

Forslaget betød ændringer for alle skoler, 

men primært for Engstrandskolen, der ville 

miste ca. 2,5 mio. kr., og Gungehusskolen 

og Langhøjskolen, der begge ville modtage 

ca. 1 mio. kr. 

Hvidovre Lærerforening påpegede i hø-

ringssvaret, at tosprogethed fortsat burde 

indgå i de socioøkonomiske beregninger, 

men nok med mindre vægt end i den nuvæ-

rende model. 

Forslaget blev efterfølgende af udvalget 

trukket tilbage, og udvalget vil i starten af 

2017 komme med et nyt forslag. 

 

Samarbejde mellem lærere og pædago-

ger 

 

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger 

skal evalueres som den næste del af evalue-

ringen af folkeskolereformen. Reformen 

har medført langt flere pædagogtimer i fol-

keskolen og dermed øget behovet for sam-

arbejde. Der er en række udfordringer for-

bundet med samarbejdet. Det drejer sig om 

logistiske udfordringer med at mødes, 

klubpædagogernes muligheder i skolen og 

holdningen til at være forberedt til møder. 

Det drejer sig også om, at lærerne ikke skal 

gå på kompromis med fagligheden for at 

inddrage pædagogerne. 

 

Understøttende undervisning 

 

Allerede i slutningen af 2015 besluttede 

Børne- og Undervisningsudvalget i Hvid-

ovre, at skolerne måtte veksle dele af den 

understøttende undervisning til tolærerti-

mer (tovoksentimer). Vekslingen skal selv-

følgelig overholde lovgivningens rammer. 

De fleste skoler har gjort brug af mulighe-

den for dette i større eller mindre omfang. 

Det har betydet en kortere skoledag for 

mange elever, samtidig med der har været 

mulighed for holddannelse af den ene eller 

anden karakter i nogle timer. 

Generalforsamlingen den 10. marts vedtog 

en udtalelse, rettet til skolebestyrelserne, 

der opfordrede dem til at understøtte denne 

omveksling af timer. 

Skoleafdelingen har bedt skolerne evaluere 

ordningen med at veksle timer. Tilbage-

meldingen viser stor tilfredshed. Der skri-

ves i sagsfremstillingen til Børne- og Un-

dervisningsudvalget at: 

 Kvaliteten i undervisning er højnet 

 Tilrettelæggelsen af skoledagen er 

blevet mere fleksibel 

 Åben skole kommer i højere grad i 

spil på grund af fleksibiliteten 

 Eleverne oplever bedre trivsel og læ-

ring 

 Medarbejder føler, at vekslingen af 

timer giver en mere meningsfuld an-

vendelse af resurserne. 

Når man sammenholder det med forældre-

tilfredshedsundersøgelsen fra efteråret (se 

senere i beretningen), der blandt andet vi-

ste, at noget af det forældrene var mindst 

tilfredse med, var den lange skoledag, må 

det siges, at ordningen bør videreføres og 

udbygges. 

 

Kompetenceudvikling 

 

Der er i regi af Skoleafdelingen nedsat et 

kompetenceudvalg. Hvidovre Lærerfor-

ening er repræsenteret i udvalget. Udval-

gets opgave er at være rådgivende i forhold 

til forvaltningen og se på den strategiske 

kompetenceudvikling på skoleområdet. 

Udvalget har set på 8 temaer. Det er: 
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 Skolereform 

 Linjefagsdækning 

 Spydspidser/vejledere 

 Faglige kompetencer 

 Inklusion 

 Pædagogernes opkvalificering 

 IT-kompetencer 

 Opkvalificering af specialområdet 

Udvalget kan komme med anbefalinger. 

Hvidovre Lærerforening har fremført, at 

kurser som alle medarbejdere skal deltage i, 

ikke er den rigtige anvendelse af resurser-

ne. Der skal være fokus på fag-faglig op-

kvalificering af lærere og børnehaveklasse-

ledere. 

 

En anden vinkel på kompetenceudvikling 

er den lokale drøftelse i MED. Her skal der 

årligt være en drøftelse af skolens anven-

delse af kompetenceudviklingsmidler set i 

relation til de udfordringer, der forventes. 

Et af udgangspunkterne for denne drøftelse 

kan være de efteruddannelsesplaner, som 

alle lærere og børnehaveklasseledere har 

krav på at få udarbejdet. 

 

Relationskompetencekurserne 

 

Via A.P. Møller midlerne har alle lærere, 

børnehaveklasseledere og pædagoger del-

taget i et relationskompetencekursus enten i 

skoleåret 2015/16 eller 2016/17. Hvidovre 

Lærerforening har været repræsenteret i en 

styregruppe. 

Tilbagemeldingerne fra kurserne har været 

noget svingende. Der har været gode tilba-

gemeldinger og mindre gode tilbagemel-

dinger. Generelt er tilbagemeldingerne for 

skoleåret 2016/17 bedre end for skoleåret 

2015/16. Der er dog stadig mange, der me-

ner, at kurset indholdsmæssigt og tidsmæs-

sigt ligger for tæt op ad klasseledelseskur-

set, der blev gennemført for få år siden. 

Lærere, der ikke har deltaget på klassele-

delseskurset, er generelt tilfredse med rela-

tionskompetencekurset. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

 

Skoleafdelingen gennemførte i efteråret en 

forældretilfredshedsundersøgelse. Under-

søgelsen er en opfølgning på en lignende 

undersøgelse i 2014 og en del af det kvali-

tetsløft, der blev sat i gang efter nedlæggel-

sen af Enghøjskolen og Sønderkærskolen. 

Resultatet viste, at antallet af tilfredse eller 

meget tilfredse forældre er steget fra 69 % i 

2014 til 78 % i 2016. Det forældrene er 

mest tilfredse med, er medarbejdernes en-

gagement og evne til at få eleverne til at 

føle sig trygge. 

Det forældrene er mindst tilfredse med er 

skolemaden, de fysiske rammer og den lan-

ge skoledag. Det er emner, Hvidovre Læ-

rerforening vil sætte fokus på i forbindelse 

med kommunalvalget til november 2017. 

 

2. Faglige temaer 

 

Arbejdstid 

 

Arbejdstid har fyldt meget i Hvidovre Læ-

rerforenings arbejde i 2016. Der er ingen 

tvivl om, at den fælles forståelse af arbejds-

tiden, som vi blev enige om med kommu-

nen i foråret 2015, har virket meget positivt 

på arbejdstilfredsheden. Tilstedeværelse 

med mening giver rigtig god mening for 

lærere og børnehaveklasseledere. 

Der er dog ingen tvivl om, at der fortsat 

skal arbejdes hårdt for at skaffe tid nok til 

at forberede og efterbehandle undervisnin-

gen, så lærerne kan levere bedst mulig un-

dervisning til eleverne. Den fælles forståel-
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se beskriver, at ”Det er hensigten, at den 

enkelte medarbejder skal have den nødven-

dige tid til forberedelse og efterbehandling 

af undervisningen”. Definitionen af nød-

vendig tid opfattes ganske givet forskellig, 

om man ser det fra lærernes synsvinkel el-

ler fra den økonomiske realitets synsvinkel, 

som mange skoleledere er tvunget til. Men 

sætningen må klart tilkendegive, at der skal 

prioriteres i skolens opgaver, man kan ikke 

bare fra politisk side – eller ledelsesmæssig 

side – lægge flere opgaver ind i lærernes 

arbejdstid uden at fjerne eller nedprioritere 

andre opgave. Nye opgaver må ikke gå ud 

over tiden til forberedelse og efterbehand-

ling af undervisningen. 

 

Drøftelserne i MED 

 

Den fælles forståelse om arbejdstiden be-

skriver en række emner, der skal drøftes i 

MED på skolen, inden opgavefordelingen 

går i gang. Det er: 

 Forventninger til teamsamarbejdet 

 Skole-hjem og forældresamarbejdet 

generelt 

 Lektionslængden 

 Skolernes timebudget 

 Tilstedeværelsestiden 

 Kompetenceudvikling 

 Skolernes samlede resursepriorite-

ring 

Det er naturligt, at drøftelsen af disse emner 

ligger tidligt i kalenderåret, så man kan 

komme i gang med opgavefordelingen i 

fornuftig tid. Da den fælles forståelse blev 

underskrevet i maj 2015, var det begrænset, 

hvor meget man kunne nå at drøfte i MED 

forud for en opgavefordeling, der allerede 

var i fuld gang. 

Til gengæld var dette muligt i 2016. Hvid-

ovre Lærerforening gjorde alle skolelederne 

opmærksom på teksten i den fælles forstå-

else. Det er vores indtryk, at emnerne er 

blevet drøftet alle steder, men muligvis nok 

med forskellig intensitet. Vi forventer, at 

øvelse gør mester, og at drøftelserne frem 

over kan kvalificere opgavefordelingen. 

 

Den tekniske arbejdsgruppe 

 

Den tekniske arbejdsgruppe – eller spar-

ringsgruppen – består af 3-4 fra Hvidovre 

Lærerforening, 3-4 skoleledere og skole-

chef og medarbejdere fra skoleafdelingen. 

Arbejdsgruppen mødtes i foråret, dels for at 

drøfte uklarheder i den fælles forståelse og 

opgaveoversigtens indhold, dels for at følge 

op på lærere, der underviser mere end 780 

timer årligt og endelig for at drøfte nyud-

dannede læreres arbejdsforhold. 

 

Opgaveoversigten 

 

Med den fælles forståelse blev det aftalt, at 

tiden til forberedelse skulle fremgå af op-

gaveoversigten. I skoleåret 2015/16 frem-

gik tiden til forberedelse sammen med tiden 

til pauser som ét tal. Det var Hvidovre Læ-

rerforenings opfattelse, at dette var i strid 

med forståelsen. Vi fremførte dette i en 

tekniske arbejdsgruppe og foreslog, at vi 

delte tiden op i 2 dele, så den konkrete tid 

til forberedelse fremgik og dernæst tiden til 

pauser. Der blev enighed om dette. Her var 

det en klar fordel, at skolelederne tilkende-

gav, at det ikke ville være et problem for 

dem. Så nu angives tiden til forberedelse, 

herunder tiden til fælles forberedelse, som 

et selvstændigt tal. Dette tal indeholder ik-

ke tid til teamsamarbejdet. Forventningerne 

til teamsamarbejdet drøftes i MED forud 

for skoleårets planlægning. 
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Hvidovre Lærerforenings optælling af op-

gaveoversigterne viser, at der i gennemsnit 

er afsat ca. 450 timer til forberedelse til 

lærerne. 

I skoleåret 2015/16 var ikke alle opgave-

oversigterne lige gennemskuelige. Det blev 

drøftet i arbejdsgruppen. Opgaveoversigten 

skal være forståelig, gennemskuelig og ret-

færdig. Der blev enighed om, at opgave-

oversigten skal være så præcis som mulig 

og beskrive de opgaver, der skal løses, så 

detaljeret som muligt. For eksempel skal 

det ved kurser fremgå, hvilke kurser der er 

tale om og det tidsmæssige omfang. Det 

samme gælder forældresamarbejde, her 

skal omfanget af forældresamarbejdet 

fremgå. Der var endvidere enighed om, at 

opgaveoversigten er et budget, ikke et en-

deligt facit. 

Endelig kan nævnes, at placering af 6. fe-

rieuge på opgaveoversigten også blev drøf-

tet. 

 

Dialog om opgaveoversigten 

 

De opgaver, den enkelte lærer skal løse, 

skal fremgå af opgaveoversigten. Opgave-

oversigten bliver til efter en dialog mellem 

lærer/børnehaveklasseleder og ledelsen. 

Hvidovre Lærerforening har udarbejdet 

hjælpeværktøj til denne dialog, ligesom der 

på flere skoler er udarbejdet materiale, der 

lokalt kan støtte op om dialogen. 

Minimum én gang i løbet af skoleåret – for 

de fleste i efteråret – skal man have en ny 

dialog med sin leder om ens arbejdsopga-

ver. Er de passende? Skal der ændres i 

dem? Denne dialog er vigtig, så man har en 

mulighed for at gribe ind, hvis arbejdspres-

set bliver for stort. 

Opgaveoversigten er et budget, der kan 

ændres i løbet af skoleåret. Hvis der tilføres 

nye opgaver, er det vigtigt af få aftalt, hvil-

ke opgaver der bortfalder eller nedpriorite-

res. 

 

Lærere med over 780 timers undervis-

ning 

 

Den fælles forståelse beskriver, at man ef-

ter skoleåret 2015/16 skal lave en opgørelse 

over antallet af lærere, der har undervist 

mere end 780 timer. 780 timer svarer til 

gennemsnitligt 26 lektioner á 45 minutter. 

Formålet er at evaluere, om arbejdstiden 

planlægges hensigtsmæssigt. 

Denne oversigt blev på vores foranledning 

drøftet allerede på møderne i den tekniske 

arbejdsgruppe i foråret 2016. Vores optæl-

ling viste, at der var 126 lærere, svarende til 

23,9 % af lærerne, der underviste over 780 

timer. Antallet var fordelt meget forskelligt 

på skolerne. Vores optælling gav anledning 

til, at man på skolerne forud for skoleåret 

2016/17 grundigt vurderede, hvordan man 

kunne nedbringe antallet af lærere, der un-

derviste så meget. 

Vores optælling for skoleåret 2016/17 vi-

ser, at der i indeværende skoleår ”kun” er 

78 lærere, svarende til 14, 6 % af lærerne, 

der underviser over 780 timer. Det viser, at 

det har hjulpet at have fokus på, at man 

ikke skal undervise meget. Vi ser som ud-

gangspunkt helst, at ingen underviser over 

780 timer årligt. 

Vores optælling viser i øvrigt, at der i sko-

leåret 2016/17 udbetales ca. 1,6 mio. kr. i 

undervisningstillæg til lærerne i Hvidovre. 

Undervisningstillægget gives for undervis-

ning over 750 timer årligt. 
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Optælling af arbejdstid på opgaveover-

sigterne 

 

Hvidovre Lærerforening har igen i skole-

året 2016/17 optalt undervisningstiden på 

samtlige opgaveoversigter for lærerne. Den 

konkrete brug af flere af optællingsresulta-

terne er beskrevet i de foregående afsnit. Vi 

kan konstatere, at der er forskelle i den 

gennemsnitlige undervisningstid fra skole 

til skole. Det er til gengæld ikke sådan, at 

man på de skoler, der underviser mest, har 

den dårligste ”forberedelsesfaktor”. Det 

kunne ellers forventes. Så det må være an-

dre opgaver, der er nedprioriteret, hvilket er 

en økonomisk nødvendighed. 

Det gennemsnitlige undervisningstimetal 

incl. det udvidede undervisningsbegreb er 

faldet marginalt fra 2015/16 til 2016/17. 

Tiden til forberedelse er nærmest på deci-

mal det samme i de 2 skoleår. 

Samtidig med vores egen interne optælling 

har hovedforening bedt os gennemføre en 

optælling i en central database. Denne op-

tælling var noget mere tidskrævende. Re-

sultatet af denne optælling kendes endnu 

ikke. 

 

Overenskomstens bilag 4 

 

Som en del af OK-15 blev der vedtaget et 

politisk papir om arbejdstid. Papiret er nu 

bilag 4 til overenskomsten og benævnes i 

daglig fagpolitisk tale blot Bilag 4. Det er 

bilag 4, vi i Hvidovre har bygget store dele 

af vores fælles forståelse om arbejdstiden 

op på. Bilag 4 indeholder en række hen-

sigtserklæringer, blandt andet beskrevet i 

15 punkter.  

I efteråret 2015 blev der afholdt faglige 

klub møder i hele landet, hvor man drøfte-

de, hvordan hensigtserklæringerne i bilag 4 

kunne forbedre de lokale arbejdstidsfor-

hold. Disse møder blev også afholdt på 

skolerne i Hvidovre, og tilbagemeldingerne 

blev dels sendt til hovedforeningen, dels 

brugt i møderne i den tekniske arbejds-

gruppe. 

Bilag 4 beskriver, at man både lokalt på 

skolen, kommunalt og nationalt skal følge 

op på, om intentionerne i bilaget efterleves, 

om rammerne og økonomien er til stede, 

for at man kan leve op til bilaget. I Hvidov-

re har TR drøftet arbejdstidsforhold med 

deres ledelser, de fleste løbende gennem 

året, men de fleste også specielt i forbindel-

se med den nationale opfølgning. Vi ud-

sendte nogle spørgsmål, man kunne tage 

udgangspunkt i i den lokale drøftelse mel-

lem TR og skoleledelse. 

Den nationale opfølgning på bilag 4 skete 

på 6 stormøder landet over. Møderne var 

for TR, kredsstyrelsesmedlemmer, skolele-

dere og skolechefer. Møderne var arrange-

ret i fællesskab af DLF og KL. Det konkre-

te resultat, den konkrete konklusion, af mø-

derne kendes endnu ikke, men kan forhå-

bentlig anvendes ved de kommende over-

enskomstforhandlinger i februar 2018 (OK-

18). 

 

Lokale lønforhandlinger 

 

Som en del af den lokale løndannelse er der 

indgået lønaftaler i kommunen. Der er en 

aftale med kommunen, som gælder for alle 

lærere og børnehaveklasseledere, og der er 

aftaler på den enkelte skole, som udeluk-

kende omfatter skolen. Hvidovre kommune 

har valgt at delegere en del af forhandlings-

retten om lokale lønmidler til skolelederne. 

I DLF har vi besluttet, at vi ikke delegerer 

kompetencen til at forhandle løn til TR. Det 
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er altså kredsformanden, der forhandler på 

alle skolerne. 

Som en del af OK-15 blev undervisningstil-

lægget for undervisning under 750 timer 

om året vekslet til et undervisertillæg. Det 

betyder, at man får det samme tillæg, uan-

set hvor mange timer man underviser op til 

750 timer. Da enkelte af de lokalt aftalte 

løntillæg til en vis grad havde en kompen-

sation for manglende undervisningstillæg, 

var der en grund til at genvurdere de lokale 

lønaftaler. 

8 af de 10 skoler i kommunen valgte derfor 

i foråret at opsige de lokale lønaftaler for at 

genforhandle dele af dem. For Hvidovre 

Lærerforening betød det, at vi skulle rundt 

på alle skoler til forhandling. Det lykkedes 

alle steder – i god ro og orden – at blive 

enige om nye lønaftaler. Forhandlingerne 

gav også anledning til, at vi i fællesskab fik 

rettet op på skævheder, der var kommet på 

grund af ændrede strukturer på skolerne. 

Alle lønaftaler medførte, at alle lønmidler 

blev genanvendt – som minimum. Hvidov-

re Lærerforening følger i øvrigt årligt op 

på, hvor mange midler der anvendes til lo-

kal løndannelse, så vi kan sikre os, at vi 

ikke taber lønmidler. Skolernes TR har et 

stort arbejde i disse opgørelser. 

 

Lønseddeltjek 

 

Løn kommer ikke af sig selv – selv om no-

gen måske tror det. Løn kommer gennem 

kollektive overenskomster, der føres af de 

forhandlingsberettigede organisationer. Det 

er en del af ”den danske model”. Alle orga-

nisationerne samarbejder om kampagnen 

”Er du OK?”, der skal gøre opmærksom på 

det vigtige i at være medlem af en fagfor-

ening. 

Som en del af ”Er du OK?” kampagnen har 

organisationer hvert år i starten af novem-

ber en ”Tjek din lønseddel” kampagne. Det 

har vi også i Hvidovre Lærerforening. Alle 

medlemmer er velkomne til at komme med 

deres lønsedler til deres TR, der så kan 

tjekke dem for fejl. Det skal siges, at fejle-

ne i Hvidovre er små, men forkerte indbe-

retninger kan forekomme. Specielt for lære-

re på nedsat tid kan der være fejl i under-

visningstillæg og andre tillæg. 

Kredsstyrelsen har besluttet, at vi i forbin-

delse med kampagnen i 2017 vil komme 

rundt på alle skoler til et ”lønseddeltjekmø-

de”, hvor vi samtidig kan orientere om vo-

res lønpolitik. 

 

Lønudvikling 

 

Stiger jeg i løn?  

Det spørgsmål får vi nogle gange. Den bed-

ste måde at tjekke det på er ved at bruge 

lønstatistikken fra KRL (Kommunernes og 

Regionernes Løndatakontor). Hvis vi ser på 

gennemsnitslønnen for lærere og børneha-

veklasseledere i Hvidovre, var den i marts 

2015 på 33.568 kr. Marts 2015 er sidste 

måned inden OK-15. I november 2016 (den 

seneste måned, der foreligger tal fra) er 

gennemsnitslønnen på 34.738 kr. Det sva-

rer til en lønstigning på 3,5 %. I samme 

periode er forbrugerprisindekset ifølge 

Danmarks Statistik kun steget med 0,1 %.  

Så svaret på spørgsmålet er ja. Vi stiger i 

løn, men nok så vigtigt, vi stiger i realløn. 

Rigtige fagforeninger sikrer lønfremgang. 

 

Hvidovre kommunes budget for 2017 

 

Først var det rigtig skidt. Så var det godt i 

nogle uger. Derefter var det endnu mere 

skidt. Og til sidst endte det med status quo. 
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Det er ikke let at styre den kommunale 

økonomi. Især ikke, når man er afhængig af 

regeringsaftaler om økonomien. Den korte 

historie er, at budget 2017 indtil juni måned 

så rigtig skidt ud, der manglede op mod 70 

mio. kr., blandt andet på grund af ompriori-

teringsbidraget. Med aftalen mellem KL og 

regeringen i juni måned blev ompriorite-

ringsbidraget fjernet, selv om barnet delvis 

genopstod under et andet navn. Det betød, 

at kommunens budget pludselig gik i 0. 

Lige indtil nye tal fra Finansministeriet vi-

ste, at det gik så godt i Hvidovre, at man 

ikke fik de udligningskroner, man havde 

regnet med. Pludselig et nyt minus på op 

mod 100 mio. kr.  

Heldigvis blev dette minus barberet langt 

ned frem til vedtagelsen af budgettet i ok-

tober. 

Hvidovre Lærerforening var aktive i hele 

budgetprocessen. Vores primære formål er 

at sikre, at der ikke sker flere besparelser på 

skoleområdet. Vi kunne derfor i hørings-

svar henvise til, at Hvidovre bruger færre 

penge pr. elev end de sammenlignelige 

kommuner i københavnsområdet. 

Det endelige budget for 2017 medførte in-

gen ændringer for skolernes budget. Når 

budgettet er vedtaget, drøftes skolernes 

budget i skolebestyrelser og MED-udvalg. 

 

Omprioriteringsbidrag 

 

Da Venstre-regeringen trådte til i juni 2015 

indførte den et omprioriteringsbidrag på 1 

% for kommunerne. Det betød, at kommu-

nerne hvert år skal spare 1 %, som regerin-

gen så kunne råde over til andet. Det kunne 

være sundhedsvæsenet, nye kampfly eller 

skattelettelser. 

På grund af den demografiske udvikling har 

kommunerne brug for at øge deres udgifter 

hvis det nuværende serviceniveau skal hol-

des. Derfor var omprioriteringsbidraget gift 

for kommunerne, de kommunalt ansatte og 

borgerne. En FTF analyse viser, at hvis det 

nuværende serviceniveau skal holdes i 

kommunerne, er det nødvendigt med en 

årlig vækst på 1,1 % frem til 2025. 

Velfærdsalliancen, der opstod i starten af 

2016 som en græsrodsbevægelse, opfordre-

de til kamp mod omprioriteringsbidraget. 

Det skete blandt andet ved demonstrationer 

eller andre aktiviteter foran alle landet råd-

huse den 12. maj. I Hvidovre holdt vi det 

som et TR-møde. For at vise at der var fæl-

les front mod omprioriteringsbidraget, 

holdt borgmesteren tale ved mødet. 

Selv om omprioriteringsbidraget blev af-

skaffet i juni, var kommunernes økonomi-

ske problemer ikke løst, hvilket er beskre-

vet i ovenstående afsnit. Derfor opfordrede 

Velfærdsalliancen endnu engang til demon-

strationer mod den stramme økonomiske 

styring af kommunerne. Denne demonstra-

tion var den 15. september. Her var demon-

stration foran Hvidovre Rådhus, ikke mod 

kommunalpolitikerne, men mod regerin-

gens økonomiske kurs. 

Ved begge arrangementer var Hvidovre 

Lærerforening koordinerende i aktiviteter-

ne. 

 

Hvidovre Kommunes budget for 2018 

 

Allerede med vedtagelsen af budgettet for 

2017 i oktober måned blev det besluttet, at 

der skulle spares 1 % på budgettet for 2018. 

Denne besparelse skulle imødegå et kom-

mende budgetunderskud. Heldigvis lykke-

des det Økonomiudvalget at finde den 1 % 

på områder, der ikke berører personalet 

generelt eller skolerne specielt. Men om det 
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betyder, at alt omkring budget 2018 er i 

orden, er vist yderst tvivlsomt. 

 

Praktik 

 

Sidste års beretning omtalte reglerne om 

lærerstuderendes praktik. Der er en central 

aftale om aflønning for at have praktikan-

ter. Der er dog enkelte dele af praktikken, 

for eksempel kompetencemålsprøven, der 

ikke er klart beskrevet i den centrale aftale. 

Vi skrev i sidste års beretning, at en kom-

munal aftale om aflønning for varetagelse 

af praktik var en mulighed. Vi skrev også, 

at dette ikke var et højt prioriteret emne for 

kommunen, på trods af, der er åbenlyse 

problemer. Det er desværre fortsat gælden-

de. Ligesom det er gældende, at den takst 

skolerne får for at have praktikanter, næppe 

kan dække de udgifter, der er forbundet 

med at have dem. 

Hvidovre Lærerforening har udarbejdet en 

glimrende beskrivelse af rollerne som hen-

holdsvis praktikkoordinator, praktikvejle-

der og praktiklærer, samt aflønningen for 

disse funktioner. 

 

Forflyttelsesregler 

 

På trods af at der generelt er mange ledige 

stillinger, og der ikke altid er lige mange 

kvalificerede ansøgere til de ledige stillin-

ger, så det alligevel ud til, at en enkelt skole 

skulle forflytte lærere i 2016. Det var derfor 

nødvendigt i BV-MED (MED-udvalget på 

forvaltningsniveau) at få aftalt, hvordan 

man bedst muligt gennemfører en forflyt-

telsesrunde. Vi har erfaringer fra tidligere 

om dette. 

Heldigvis løste problemet sig uden det blev 

nødvendigt at forflytte lærere. Men en repe-

tition af en hensigtsmæssig måde at gen-

nemføre en forflyttelsesproces på kan være 

nyttig for begge parter. 

 

3. Arbejdsmiljømæssi-

ge/organisatoriske temaer 
 

Arbejdsmiljøarbejdet 

 

Arbejdsmiljøet er et centralt emne i for-

eningens arbejde. Derfor er AMR (Ar-

bejdsmiljørepræsentanten) også vigtig i 

arbejdet på skolen. 

Arbejdstilsynet gennemførte i 2015 en 

række tilsyn på skoler rundt omkring i lan-

det. Det medførte en række påbud, primært 

for høje følelsesmæssige krav og vold eller 

trusler om vold. 

Selv om ingen skoler i Hvidovre fik påbud 

i 2015, er det områder, vi også har op-

mærksomhed på i arbejdet med arbejdsmil-

jø. Her er samarbejdet mellem TR og AMR 

afgørende. Vi ser desværre mange stresstil-

fælde blandt lærere, som i mange tilfælde 

kan skyldes for høje krav. 

Som en del af samarbejdet mellem TR og 

AMR afholdt Hvidovre Lærerforening en 

temadag for denne gruppe i november. De 

emner, der blev behandlet, beskrives i de 2 

næste afsnit. 

 

Arbejdsskader 

 

Arbejdsskader er arbejdsulykker og er-

hvervsbetingede lidelser. Arbejdsulykker er 

pludselige hændelser, for eksempel et fald i 

skolegården eller et overfald af en elev. 

Erhvervsbetingede lidelser er påvirkninger 

gennem lang tid, der går ud over helbredet, 

for eksempel påvirkning fra elever, der er 

vanskeligt inkluderbare. 

Arbejdsskader skal anmeldes. Det bliver de 

i EASY, der er Arbejdstilsynets anmeldel-
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sessystem. Arbejdsulykker anmeldes af 

arbejdsstedet, mens erhvervsbetingede li-

delser som udgangspunkt anmeldes af egen 

læge. Mens arbejdsulykker som udgangs-

punkt bliver anmeldt, er der ganske givet et 

stort mørketal vedr. erhvervsbetingede li-

delser. 

Anmeldelsen af arbejdsulykker rejser imid-

lertid også en række spørgsmål. Hvis en 

elev i 2. klasse slår en lærer, uden der 

kommer varige mén, skal det så anmeldes? 

Og skal eleven politianmeldes for vold? 

Svarene er ikke helt enkle. Vi skal sikre 

den enkelte medarbejder mod senere tab på 

grund af hændelserne. Men vi ved, at ikke 

alle episoder anmeldes. 

En mulighed for ikke at anmelde i EASY er 

et riv-og-krads skema ved mindre episoder. 

Eller et fanden-og-sgu skema ved verbale 

overfald. Begge skemaer skal opbevares på 

skolen og hos den enkelte medarbejder, og 

kan bruges, hvis der senere opstår psykiske 

skader som følge af episoderne. 

En mulighed for at undgå politianmeldelse 

af voldsepisoder er at udfylde et skema, der 

er udarbejdet af de faglige organisationer, 

som beskriver hændelsen og begrundelsen 

for ikke at anmelde episoden – typisk rela-

tionen til barnet. Baggrunden for at politi-

anmelde en voldsepisode er muligheden for 

efterfølgende at få erstatning i henhold til 

offererstatningsloven. 

 

TR’s rolle ved sygefravær 

 

Ved længere tids sygdom risikerer man 

tjenstlige sanktioner, i sidste ende afsked. 

Det er derfor vigtigt, at TR er opmærksom 

på, hvis medarbejdere har været syge i læn-

gere tid. I de tilfælde skal kredskontoret 

inddrages, så vi kan hjælpe og rådgive. Det 

kan være i forhold til hvordan man bedst 

muligt kommer tilbage på arbejdet, eller 

hvis det ikke kan lykkes, hvordan man 

bedst muligt kommer videre i sit arbejdsliv. 

Hvidovre Lærerforening har udarbejdet en 

beskrivelse af, hvad man som TR skal være 

opmærksom på i sygeforløb. 

 

Generalforsamling 

 

Hvidovre Lærerforenings generalforsam-

ling blev afholdt den 10. marts på Fryden-

højskolen. Der var 47 deltagere.  

Den mundtlige beretning handlede om 

kommunens og skolernes økonomi, ompri-

oriteringsbidraget, evaluering af folkeskole-

reformen i Hvidovre, understøttende un-

dervisning, inklusion, fokuspunkter i det 

videre arbejde med kommunen om arbejds-

tid, dialogen om opgaveoversigten, kompe-

tenceudvikling og arbejdsmiljø. 

Fagligt Udvalg orienterede om arbejdet 

med lærernes opgaveoversigter. 

Pædagogisk Udvalg orienterede om arbej-

det med inklusion og kom med et oplæg 

om social kapital, som efterfølgende kort 

blev drøftet ved bordene. 

Generalforsamlingen vedtog 2 udtalelser, 

”Drop omprioriteringsbidraget” og ”Kvali-

tet eller kvantitet”. Den sidste udtalelse 

handlede om vekslingen af understøttende 

undervisning til tolærertimer. 

Regnskabet for 2015 udviste et overskud på 

ca. 486.000 kr. 

Kredskontingentet blev fastsat til samme 

beløb som hidtil. Kontingentet har været 

uændret siden april 2008. I samme perioden 

er lønnen steget 24 % ifølge KRL (Kom-

muners og Regioners Løndata) og forbru-

gerprisindekset er steget med ca. 12 % iføl-

ge Danmarks Statistik. 

Kredsformand Flemming Ernst og kreds-

kasserer Gitte Greisik blev genvalgt. Martin 
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Roald-Arbøl og Vivian Korsgaard blev 

valgt som kongresdelegerede. 

 

TR-tid 

 

TR-arbejdet er vigtigt på skolerne. God 

ledelse bruger TR aktivt i samarbejdet på 

skolen. TR er medlemmernes første kontakt 

med DLF. Det er TR, der besvarer de fleste 

af de spørgsmål, som medlemmerne har. 

TR arbejdet tager tid. Vi har gennem man-

ge år haft en aftale med kommunen om be-

regningen af denne tid til TR-arbejdet. 

Denne aftale er videreført i skoleåret 

2016/17. Vi har lovet, at vi overordnet vil 

registrere, hvilke opgaver der tager tid som 

TR. På den enkelte skole kan TR efter afta-

le med ledelsen vælge at give nogle timer 

til enten sin suppleant eller til AMR. 

 

Tilfredshedsundersøgelse i DLF 

 

I starten af 2016 gennemførte DLF en til-

fredshedsundersøgelse blandt medlemmer-

ne. Alle fik mulighed for at svare. Under-

søgelsen gik dels på tilfredsheden med ar-

bejdsforholdene målt på en række paramet-

re, dels på tilfredsheden med DLF. Under-

søgelsen af tilfredsheden med DLF kom 

ikke ind på, om det var tilfredshed med TR, 

kreds eller hovedforening/hovedstyrelse. 

Undersøgelsen af arbejdsforholdene på sko-

len var en gentagelse af en undersøgelse fra 

starten af 2013. Det generelle billede er, at 

man er mindre tilfreds med arbejdsforhol-

dene nu end man var i 2013. Alt andet ville 

også have været mærkeligt efter lockout og 

Lov 409. 

Det positive er, at resultaterne for Hvidovre 

viser, at når vi måler på spørgsmålet ”Hvor 

tilfreds er du alt i alt med at være læ-

rer/børnehaveklasseleder” ligger Hvidovre 

på en 2.-plads blandt den 94 kommuner. 

Når man sammenligner med alle 8 hoved-

spørgsmål, der var i undersøgelsen, ligger 

Hvidovre på en 4.-plads blandt de 94 kom-

muner. Det betyder bestemt ikke, at alt er 

tilfredsstillende, men på en eller anden må-

de opfatter vi det alligevel som et udtryk 

for godt kreds- og TR-arbejde i en fornuftig 

kommune. 

Med hensyn til tilfredsheden med DLF sva-

rer 79,1 % i Hvidovre, at det er de i høj 

grad eller nogen grad. På landsplan er dette 

tal 72,1 %. Som tidligere skrevet siger un-

dersøgelsen ikke noget om hvem man er 

tilfreds med, TR, kreds eller hovedforening. 

 

Medlemstal 

 

Hvidovre Lærerforening har ca. 600 aktive 

medlemmer (lærere, børnehaveklasselede-

re, konsulenter og psykologer) og ca. 100 

pensionister. Dermed er vi den største kreds 

i Hovedstaden Vest, der er kredssamarbej-

det mellem 10 kredse på den københavnske 

vestegn. 

Som noget nyt besluttede hovedstyrelsen i 

2016 et nyt startmedlemsskab, der giver 

rabat ved indmeldelse, også selv om man 

ikke tidligere har været medlem af Lærer-

studerendes Landskreds. Det er vigtigt for 

os, at vi har så høj en organisationsprocent 

som muligt, derfor er det et vigtigt arbejde, 

at få alle der arbejder som lærere, børneha-

veklasseledere, konsulenter eller psykolo-

ger som medlemmer.  

Ved den seneste opgørelse i 2015 var orga-

nisationsprocenten i Hvidovre på 96. 

 

Høringssvar 

 

Hvidovre Lærerforening er høringsberetti-

get i en række sager. I 2016 har vi blandt 
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andet afgivet høringssvar om elevernes fe-

rieplan, inklusionsmidler til skolerne og 

Hvidovre kommunes budget for 2017. Ind-

holdet er omtalt tidligere i beretningen. 

 

MED-udvalg 

 

Arbejdet i MED er et af kredsstyrelsens 

fokuspunkter i skoleåret 2016/17. MED er 

det formelle forum på skolen, hvor alle em-

ner af betydning for arbejds-, personale-, 

samarbejds- og arbejdsmiljøforhold skal 

drøftes. Drøftelsen skal ske inden ledelsen 

træffer den endelige beslutning. 

MED arbejdet fungerer forskelligt fra skole 

til skole. Kredsstyrelsen har haft fokus på, 

at der reelt finder en drøftelse sted, inder 

der træffes en ledelsesmæssig beslutning. 

En del af arbejdet med dette er gode dags-

ordener, der udarbejdes i samarbejde mel-

lem formand og næstformand. Næstfor-

manden i MED er altid en medarbejderre-

præsentant, typisk vores TR. 

Vi har også haft fokus på, at relevante dele 

af dagsordenerne kommer ud til alle, så 

man har en mulighed for drøftelse eller 

kommentarer inden mødet. Specielt vedr. 

budgettet for skolen er det vigtigt, at MED 

inddrages. MED kan også udarbejde ret-

ningslinjer, der er juridisk bindende. Ret-

ningslinjerne kræver enighed i udvalget – 

ligesom alle andre beslutninger i udvalget 

kræver enighed. Retningslinjer skal relatere 

til arbejds-, personale-, samarbejds- eller 

arbejdsmiljøforhold på skolen.  

I den fælles forståelse om arbejdstiden er 

indskrevet en række elementer, der skal 

drøftes i MED inden skoleårets planlæg-

ning går i gang. Styrelsesvedtægten for 

skolerne beskriver også, at der skal holdes 

en årlig drøftelse i MED, der sikrer det pæ-

dagogiske personales indflydelse på den 

pædagogiske udvikling på skolen. 

 

Kredskursus 

 

Vi havde planlagt skoleårets kredskursus til 

den 10. – 11. september. Et spændende og 

interessant program var på plads. Desværre 

havde Hotel Frederiksdal ikke fået noteret 

vores booking, så vi måtte aflyse kurset ca. 

4 uger før. 

Kredskurset afholdes nu den 1. – 2. april på 

Hotel Frederiksdal. 

 

Kommunalvalg 2017 

 

Den 21. november er der valg til kommu-

nalbestyrelser og regionsråd i hele landet. 

Folkeskolen er en af kommunernes vigtige 

opgaver. Det er derfor naturligt, at vi i løbet 

af 2017 forsøger at få kandidaterne til 

kommunalvalget i Hvidovres holdninger til 

folkeskolen. Hvordan skal skolen priorite-

res, hvad er vigtigst og hvordan skaber vi 

den bedste folkeskole? 

Kredsstyrelsen startede allerede i slutnin-

gen af 2016 overvejelser om, hvordan vi 

bedst bringer folkeskolen ind i debatten 

frem til kommunalvalget i november 2017. 

 

4. Øvrige temaer 

 

Almindelig sagsbehandling 

 

En fagforenings opgave er at varetage med-

lemmernes interesser. Det gælder både ge-

nerelt fagpolitisk, men det er også at sikre 

det enkelte medlem bedst muligt, hvis man 

kommer i problemer, f. eks. ved sygdom. 

Derfor er den almindelige sagsbehandling 

også nævnt i denne beretning. 
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Sagsbehandlingen spænder fra spørgsmål 

om løn, barsel og ansættelsesmæssige for-

hold, der som regel kan besvares relativt 

hurtigt telefonisk, over pensionsberegnin-

ger og andre opmærksomhedsfelter ved 

pensionering til hjælp i forbindelse med 

sygdom og afskedigelsessager. 

Sagsbehandlingen i sidstnævnte tilfælde 

består i at hjælpe med at få kontakt til pro-

fessionel assistance enten i kommunen eller 

i hovedforeningen og i øvrigt holde jævnlig 

kontakt med den pågældende i hele forlø-

bet. 

Hvidovre Lærerforening havde indtil som-

merferien 2 sagsbehandlere, efter sommer-

ferien kun1. Ud over almindeligt sagsbe-

handlerarbejde udarbejder de også oplæg til 

kredsstyrelsens arbejde, for eksempel om 

indberetning af arbejdsskader og opmærk-

somhedspunkter ved langtidssygdom. 

Efter kredsformandens udtræden af hoved-

styrelsen har han også varetaget en del 

sagsbehandling. 

 

TR-møder 

 

I forlængelse af kredsstyrelsesmøderne af-

holdes der TR-møder for skolernes TR. 

Emnerne på disse møder er meget konkrete 

og erfaringsudvekslende. Emnerne har 

blandt andet været: 

 Gode ideer til afvikling af de kom-

munale værdiuger om personalepoli-

tik. 

 Afdelingsopdeling, erfaring med op-

deling i 2 eller 3 afdelinger. 

 Pensionsskrivelse fra kommunen til 

alle medarbejdere. 

 Klasselærerrollen. 

 Selvstyrende team, hvordan define-

res det og hvilke opgaver hører med 

til det? 

 Teaterringning, hvordan virker det? 

 Afgangsprøver, hvordan organiserer 

vi arbejdstiden? 

 Omgængere i børnehaveklassen, 

hvem træffer beslutningen? 

 Skemalagte samarbejdsmøder. 

 Elevplaner. 

 TR-opgaver i specialgrupper 

 Filmning af lære-

re/børnehaveklasseledere. 

 Politianmeldelse af voldsepisoder. 

 

Senioristerne 

 

Der er ca. 100 pensionister i Hvidovre Læ-

rerforening, kaldet senioristerne. De arran-

gerer selv ture og udflugter, som udgangs-

punkt 4 om året. I 2016 er det blevet til 

rundvisning i Frederiksberg Have, på Ro-

senborg og hos Zentropa i Filmbyen samt 

en heldagstur til Nordsjælland. Deltageran-

tallet til arrangementerne er generelt fint, 

og tilfredsheden med arrangementerne og 

det sociale samvær er stor. Indbydelser til 

turene udsendes elektronisk og lægges på 

vores hjemmeside. Hvidovre Lærerforening 

giver tilskud til den årlige heldagstur, ellers 

er turene selvbetalte. 

 

Kommunikation 

 

Kommunikation fra Hvidovre Lærerfor-

ening til medlemmerne sker i høj grad gen-

nem tillidsrepræsentanterne. Vi har i 2016 

forsøgt hyppigt at lægge nyheder på vores 

Facebookside. Vi kan konstatere, at mange 

af vores nyheder når ud til langt flere per-

soner, end vores nyhedsbreve sandsynligvis 

gør. Vi kan også konstatere, at Hvidovre 

Avis følger vores Facebookside og ved fle-

re lejligheder har citeret fra den. 
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Vores hjemmeside er fortsat det sted, hvor 

der kan findes faktuelle oplysninger, for 

eksempel lønkort, den kommunale fælles 

forståelse om arbejdstiden og information 

om ferie. 

Vi udsender også fortsat nyhedsbreve, men 

hyppigheden af disse er faldet i takt med 

brugen af Facebook. Vi er dog opmærk-

somme på, at det kan være forskellige mål-

grupper vi når via nyhedsbreve og Face-

book. 

Efter hvert kredsmøde lægges tre highlights 

fra mødet på både vores Facebookside og 

hjemmesiden. Så følg med i kredsstyrelsens 

arbejde der. 

 

Kredskontor 

 

Hvidovre Lærerforening har haft det nuvæ-

rende kredskontor på Idrætsvej 73 siden 

1991. Desværre skal huset rives ned for at 

give plads til en nødvendig udvidelse af 

den nærliggende daginstitution. 

Det betyder, at vi er på jagt efter egnede 

lokaler til et nyt kredskontor. Det er imid-

lertid ikke helt enkelt at finde de rigtige 

lokaler der har den rigtige beliggenhed. 

Det vides endnu ikke, hvornår vi skal forla-

de vores nuværende kredskontor, men det 

mest sandsynlige er september 2017. 

 

Afslutning 

 

Denne beretning er på ingen måde fuld-

stændig dækkende for de områder, som 

foreningen har beskæftiget sig med i 2016, 

men den dækker de vigtigste politiske og 

administrative områder.  

Denne skriftlige beretning skal ses som 

oplæg til den mundtlige beretning, der vil 

blive aflagt på generalforsamlingen den 16. 

marts. Den mundtlige beretning vil primært 

beskrive Hvidovre Lærerforenings arbejde 

og indsatsområder det kommende år. Sam-

let set kan begge beretninger debatteres på 

generalforsamlingen. 

  


