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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 
 

2. marts 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Afbud: JT, MBL 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 8. februar 2017 
  Bilag: Referat fra d. 8. februar 2017. 

  Referatet godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  Generalforsamling 
  a) Temaer til mundtlig beretning 

   Temaer til den mundtlige beretning, herunder udvalgenes input, drøftes. 

  a) Der vil være noget om inklusion og noget om de fokuspunkter, som er 

   vedtaget i Fagligt Udvalg. Dertil de øvrige punkter, som fremgår af bilaget til punkt 3. 

 

  b) Vedtagelser 

   Indhold i eventuelle udtalelser eller vedtagelser drøftes og besluttes. 

  b) Udkastet til en udtalelse fra Pædagogisk Udvalg blev drøftet og rettes til. Vi vil gerne 

   sætte formålsparagraffen i fokus og stille spørgsmål til anvendelsen af læringsplatforme 

   i undervisningen. Der var enighed om at henvise til et eller to af Undervisningsministe-

   riets pejlemærker for god undervisning. Pædagogisk Udvalg finpudser udtalelsen og 

   den behandles igen på mødet 15/3. Der er ikke planlagt andre udtalelser. 

 

  c) Regnskab 

   Det reviderede regnskab fremlægges. 

  c) Kassereren gennemgik regnskabet for 2016. Der var et pænt overskud i 2016. 

 

  d) Budget 

   Forslag til budget behandles. 

  d) Budgetforslag for 2017 blev fremlagt. Der budgetteres med et lille overskud i 2017. Det 

   skyldes bl.a., at Hovedforeningen ikke længere betaler en del af formandens frikøb og 

   at vi ikke afholdt kredskursus i 2016. Der er afsat midler til flytning af kredskontoret i 

   det tilfælde, at vi bliver opsagt af kommunen. Der var enkelte spørgsmål til budgettet, 

   som blev afklaret. Formanden vil på generalforsamlingen kort orientere om, hvad der 
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   sker med kontingentet til august, når vi er færdige med at betale tilbage på konfliktlå-

   nene. 

 

  d) Generalforsamlingens form 

   Det praktiske indhold/afvikling aftales. 

  d) Propagandaministeriet har været ude på et par skoler og udlevere gavekort til general

   forsamlingen. Der dukker snart et par videoer op på kredsens Facebook-side. Den første 

   video blev vist til stor underholdning for de tilstedeværende. Der er også trykt plakater, 

   som er ankommet til kredskontoret. Husk også at melde tilbage til kredskontoret med 

   forventet antal deltagere fra skolen senest 13/3. Propagandaministeriet arbejder desuden 

   på at lave live-opdateringer på Facebook undervejs på Generalforsamlingen. 

 

   Bilag: -  Regnskab for 2016. 

     - Budgetforslag for 2017. 

     - Forslag til udtalelse. 

 

4.  Folkeskolens formål 
  a) Arbejdet med DLF’s folkeskoleideal. 

  a) Oplæg fra Vivian. Der har været to møder i gruppen om folkeskoleidealet. Det har bl.a. 

   drejet sig om Folkeskolen fællesskab og muligheden for udvikling. På det seneste møde 

   blev der drøftet fem ”skolesyn”, som folkeskoleidealet kan tage udgangspunk i. Det var  

• Livets skole  

• Dannelsens skole  

• Demokratiets skole  

• Samfundets skole eller 

• Fremtidens globale skole.  

Vivian gennemgik et af de fem ”skolesyn”, som hendes arbejdsgruppe havde beskæfti-

get sig med.  

Der er nyt møde i april, hvor der arbejdes videre med folkeskoleidealet ud fra de fem 

”Skolesyn”. Samtidig arbejdes der på, hvordan der bliver informeret ud til de lokale 

kredse og i sidste ende på den enkelte skole. For vores vedkommende er det kommende 

kredskursus en oplagt mulighed.  

  Der blev spurgt ind til eventuelle overlap mellem de forskellige ”skolesyn” og erfarin-

  gen var, at der de fleste steder var en del større eller mindre overlap. 

 

  b) Opsamling fra kredsinternatet om ”Hvad skal vi med skolen?” 

b) Forslag om at opstille en elev visuelt med info om, hvad den elev skal være dygtig til, 

 når vedkommende går ud af Folkeskolen. Forslag om at lave flere udgaver tilpasset til 

 de forskellige ”skolesyn” fra folkeskoleidealet. Det arbejder Pædagogisk Udvalg videre 

 med. 

 Der blev opfordret til at bruge “Hvad skal vi med skolen?”-kortene i skolebestyrelser-

 ne. Det gøres allerede fast på enkelte skoler. 

 Der var en drøftelse af, hvordan vi kan bruge vores punkter fra kredsinternatet opadtil i 

 forbindelse med kommunalvalget. Det handler om at vise, hvad der skal til for at give 

 eleverne mulighed for at lykkes. 
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5. OK-18 
 Status netop nu, herunder tilbagemelding fra regionalt kredsformandsmøde. 

 Beslutning om dato for arrangement efter sommerferien 

 Mulighed for elektronisk afstemning om kravene til OK-18. 

 

 Der har været regionalt kredsformandsmøde, hvor grundlaget blev ridset op. Det handler i 

 høj grad om arbejdstiden. Hvordan skal vi forholde os til det? I forlængelse heraf er også 

 spørgsmålet om, hvad vi gør, hvis ikke de krav, vi fremsætter, bliver imødekommet. Ender 

 det så i konflikt? Dertil kommer spørgsmålet om eventuel sympatikonflikt med andre om

 råder.  

 Vi planlægger at høre medlemmerne om, hvilke krav de vil prioritere højest. Det kan vi 

 gøre via en elektronisk afstemning. 

 Vi planlægger stadig at afholde et kredsarrangement i starten af næste skoleår. 

 Vi genoptager punktet på kredsmødet 29/3. 

 

 Bilag:  - Kredsudsendelse nr. 12/TR-udsendelse nr. 3 om OK-debat. 

 

6. Inklusion 
 a) Status på arbejdsgruppens afsluttende arbejde. 

 a) Der har været møde, hvor skoleledernes kommentarer til inklusionsskabelonen blev 

   drøftet. Den er herefter sendt til en kommunikationsmedarbejder, der skal forsøge at 

   lay-oute den. Skoleafdelingen vil finde en, der kan hjælpe lærere og ledere med at få 

   skabelonen udfyldt i praksis. 

 

 b) Inklusionsundersøgelse. 

   Det foreslås, at vi gennemfører en ny inklusionsundersøgelse. Beslutning. 

 b) Der er blevet set på DLF’s udkast til spørgeguide. Pædagogisk Udvalg sender den ud 

   efter påske og så skal vi have så mange kolleger som muligt til at svare på den. Når 

   handleplanen så er sat i værk, bliver der lavet en opfølgende undersøgelse, så vi kan se 

   effekten af handleplanen. Mind jeres kolleger om at få den udfyldt.  

   Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at sende et nyt forslag til fordelingen af 

   inklusionsmidler i høring. 

 

 Bilag:  - Inklusionsrapport fra arbejdsgruppen. 

    - Kredsudsendelen nr. 70/2016 om inklusionsindsatsen. 

    - Referat fra Pædagogisk Udvalg den 22. februar. 

 

7. Arbejdstid 
 a) Opsamling på de lokale drøftelser på skolen af bilag 4/den fælles forståelse. 

   Arbejdet i den tekniske arbejdsgruppe. 

 a) Det forventes, at der afholdes møde i den tekniske arbejdsgruppe i slutningen af marts 

   måned. Der var en opfølgende runde med erfaringer fra drøftelserne på de enkelte sko-

   ler i forhold til, hvordan man har håndteret bilag 4. 

 

 b) Konkrete udfordringer 

   Fremsendes inden kredsmødet. 

 b) Problematikken med tilføjelse af ekstra opgaver eksisterer stadig. Overtid opgøres først, 
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  når skoleåret er slut, så indtil da hedder det, at man aftaler, hvordan den ekstra opgave skal 

  afvikles (afspadsering, fratagelse/nedprioritering af en anden opgave). Når opgaveoversig-

  ten er udleveret må man forvente, at det svarer til de 1680 timer. Kommer der derefter an-

  dre opgaver til, så skal man have en aftale om, hvad der nedprioriteres.  

  På en skole arbejder de på at tildele differentieret tid til udfyldning af elevplaner alt af-

  hængig af antallet af elever. 

 

  Vær opmærksom på, at timer 17-06 udløser et tillæg på 25% af timelønnen. Der er i en del 

  tilfælde brugt et forkert tillæg. Det er aftalt med Lønkontoret, at fejlen skal rettes. Det er 

  tilsyneladende ikke sket endnu hos alle, så få tjek lige nogle kollegers lønsedler. 

  Undersøg hvilken procedure der bruges på jeres skole for indberetning af timedagpenge i 

  forbindelse med fx lejrskoler 

  Lærere, der vender tilbage fra barsel, skal have en opgaveoversigt, der dækker resten af 

  skoleåret.  

 

  Bilag: Input til den tekniske arbejdsgruppe. 
 

 

8. Kredskursus 
 Det konkrete indhold aftales. 

 Invitationen er sendt ud. De første tilmeldinger er ankommet til kredsen. Mind kollegerne 

 om kredskurset. Vi skal have styr på de forskellige konkurrencer. Vi tager formen op, når vi 

 kender deltagerantallet. 

 Pædagogisk Udvalg planlægger en “Walk n’ talk” om “Hvad skal vi med skolen?” efter

 fulgt af noget i retning af Højlunds Forsamlingshus. 

 Vi tager OK-18 enten under formiddagens program med Dorte Lange eller sidst på efter

 middagen. 

 Vi undersøger, om der kan findes en udefra til et underholdende indslag. 

 

 Bilag:  - Program for kredskursus. 

    - Emner til overvejelser. 

 

9. Punkter til næste møde 
  Generalforsamling 

  Kredskursus 

  Kommunalvalg 

  10. maj 

 

10.  Gensidig orientering 
 Der var en kort orientering om nogle af de udfordringer, der er på de enkelte skoler. 

 

11.  Meddelelser 
a) Formand 

b) Næstformand 

c) Kasserer 

d) Interne udvalg 

e) Eksterne udvalg 
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f) Kursusudvalg 

g) BV-MED 

h) Hoved-MED 

i) Skolekontaktrådet 

j) Andre 

 

a) - Der ligger en opfordring fra Velfærdsalliancen til et arrangement 10/5. 

 - DLF arbejder på en kommunikationsplatform, der skal erstatte skolekom, men som er 

 vores egen og fungere som muligt kommunikationssted både lærere imellem og i orga-

 nisationen. 

 - Der er ansættelsessamtaler til stillingen som direktør for Børn og Velfærd. 

b) Næstformand: 

 Note! Der er stadig 14 dage til at besvare mailen om lønmidler. 

c) Kasserer: 

 Intet. 

d) Interne udvalg: 

 Intet. 

e) Eksterne udvalg: 

 Intet. 

f) Kursusudvalg: 

 Intet. 

g) BV-MED: 

 Der er møde 2. marts 

h) Hoved-MED: 

 Der skal ændres i MED-aftalen på grund af strukturændringerne i forvaltningerne. Det 

 er noget tidsudtrækkende. FE regner ikke med, at det er klart 1. maj, så det betyder, at 

 Forvaltnings-MED kommer til at køre videre. Organisationsændringen betyder, at der 

 ikke kan vælges nye AMR’ere til Forvaltnings-MED. Valgene på de enkelte skoler bli-

 ver naturligvis ikke berørt. 

i) Skolekontaktrådet: 

 Der var møde i torsdags. Forvaltningen vil lave en proces om de fysiske rammer på 

 skoler og SFO’er. Det handler om at møde udfordringen med det stigende børnetal. 

 

12.  Eventuelt 
  Intet til referat. 

 

TR-timen 
 

13.  Samarbejde lærere/pædagoger 
 Understøttende undervisning, logistiske udfordringer, fælles forberedelse. Beskrivelse. 

 Kora har udsendt en rapport, hvor noget af dette beskrives. 

 

Rapporten fra KORA beskriver meget godt problemerne. Fag- og støtteundervisning skal 

varetages af lærereuddannede. Den understøttende undervisning kan varetages af både lære-

re og pædagoger. På nogle skoler er der praksis for, at pædagoger ikke er skemalagt til at 

stå alene med elever. Ellers er det lidt forskelligt i hvilket omfang timerne i indskolingen 

dækkes alene af pædagoger. 
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Et andet problem er det daglige samarbejde fx i forhold til fælles forberedelse. Det løses på 

forskellig måde på skolerne. 

Den kommende kommunale evaluering kan forhåbentlig hjælpe med at løse nogle af pro-

blemerne. 

 

 Bilag: Uddrag af resume af rapport fra Kora. 

 

 

Referent: RB 


