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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 
 
 

16. marts 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

Afbud: MBL. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 1. marts 2017 
  Bilag: Referat fra d. 1. marts 2017. 

  Referatet blev godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  - tilføjelse af punkt: Visioner for de fysiske rammer på skolen. 

 

3.  Generalforsamling 

 
  a) Udtalelse 

   Forslag til udtalelse drøftes og besluttes. 

  a) Udtalelsen fra Pædagogisk Udvalg blev drøftet og godkendt til fremlæggelse på  

   generalforsamlingen. 

   Der lægges op til debat om, hvordan man får det implementeret ude på den enkelte 

   skole. 

   Fra Fagligt Udvalg kommer der en status på arbejdstiden i kommunen og udviklingen 

   gennem de seneste år. Dertil nogle tekniske ting på selve opgaveoversigten. Tjeklisten 

   til opgaveoversigten bliver lagt frem i samme omgang. Dertil vises der et eksempel på, 

   hvordan den gode opgaveoversigt ser ud. 

 

  b) Praktisk arrangement 

   Den praktiske afvikling aftales. 

  b) - Der vælges en dirigent - Henrik. 

   - Dernæst et underholdende indslag. 

   - Så kommer formandens beretning. 

   - Debat om beretningen. 

   - Så kommer indlægget fra Pædagogisk Udvalg. 

   Og dernæst indlægget fra Fagligt Udvalg. 

 

   De praktiske opgaver blev fordelt. 

 

  Bilag: Forslag til udtalelse fra Pædagogisk Udvalg. 
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4.  Kredskursus 
  Status på tilmelding. 

  Drøftelse af det praktiske arrangement. 

   

  Der kommer forskellige quizzer. Det skal være i hold. En større debat om blandede hold 

  eller ej og quizværternes påklædning udspillede sig. Dertil nogle turneringer indenfor dart 

  og billard/poo. 

 

  Bilag: Program, kredskursus. 

 

5.  Velfærdsarrangementer 
  Flere aktører prøver at påvirke regeringen og KL til at indgå en økonomiaftale, der som 

  minimum ikke forringer den kommunale velfærd. Den kommunale økonomi skal kunne 

  følge behovet for velfærdsydelser. 

 

  Lige nu er der følgende aktiviteter: 

 Velfærdsalliancen har opfordret alle medarbejderrepræsentanter til at underskrive en 

opfordring til KL om ikke at indgå en økonomiaftale med regeringen, der medfører 

velfærdsforringelser. 

 Der afholdes en demonstration foran KL-huset den 16. marts kl. 17.00 med samme 

tema som ovenstående. Arrangeret af Velfærdsalliancen. 

 Velfærdsalliancen opfordrer til demonstration foran alle rådhuse den 10. maj. 

 FTF/Region Hovedstaden og LO-Hovedstaden afholder et stort TR-møde den 17. maj. 

 Virkelighedens Velfærd (samarbejde mellem DLF, BUPL, DS, HK og FOA) arbejder 

på et mediefremstød. 

 

  Orientering samt drøftelse af muligheden for deltagelse d. 10. maj. 

 

Velfærdsalliancen har en række arrangementer klar, som de anbefaler, at man deltager i . 

Det handler om at lægge pres på regeringen for at give kommunerne nogle bedre rammer 

og sende et signal til KL om, at man ikke skal indgå en aftale om den kommunale 

økonomi, der forringer denne. 

Der var en drøftelse af, om det er noget, vi skal deltage i som kreds. Det blev besluttet, at 

vi afventer om andre af de faglige organisationer henvender sig. 

Ellers planlægger vi ikke noget i kredsregi, selvom emnet selvfølgelig er meget vigtigt. 

I stedet tænkes der  i, at vi laver en markering af dagen (d. 10/5) på de sociale medier. 

 

Bilag: - Skrivelser fra Velfærdsalliancen. 

  - Indbydelse til TR-møde d. 17. maj. 
 

6.  Kommunalvalg 
  Det videre arbejde frem mod kommunalvalget den 21. november. 

 

  Kommunalvalget bliver nævnt i den mundlige beretning på generalforsamlingen. I den 

  debat handler det nok mere om prioritering af folkeskolen og give nogle ordentlige  

  økonomiske rammer og ikke så meget om digitale læringsplatforme og "Hvad skal vi med 

  skolen?". 
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  Der blev nævnt de enormt store indskolingsklasser, så klassestørrelserne bliver bragt op. 

  Det er en af hovedårsagerne til, at forældre vælger privatskolerne frem for folkeskolerne. 

  Det er vigtigt, at vi er ude i god tid, for at få kandidaternes holdning. 

 

7.  Visioner for de fysiske rammer i Hvidovre Kommune 
  Orientering fra Flemming. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde visioner for 

  de fysiske rammer for skolen i den næste ti-års periode. Der skal ligge nogle visioner 

  (ikke konkrete planer) klar 24. april 2017. Man kan spørge, hvordan det skal ske med 27-

  28 elever i klasselokaler på under 50 kvardratmeter. Desuden forventer kommunen selv en 

  markant stigning i elevtallet frem mod 2029. 

  Der skal også tænkes i andre baner end lige bevægelse. Det drejer sig for eksempel om 

  grupperum, mulighed for undervisning i andre rammer end almindelig klasseundervisning 

  og inklusion. 

 

8.  DLF´s kurser 
  Relevante kurser. Der tages stilling til, om vi skal søge budgetkurset. 

 

  Spørgsmålet om, vi skal melde os til budgetkursus. Det er vedtaget. Et par skoler er blevet 

  optaget på kurset om Professionel kapital.   

 

  Bilag: DLF´s kursuskatalog, efterår 2017. 

 

9.  "Hvad skal vi med skolen?" 
  Der har været møde med skoletjenesten. Der arbejdes på at gøre det mere tydeligt, hvad 

  skoletjenesten og lærerforeningen hver især kan byde ind med for at få sat gang i debatten.  

 

  Den 23. maj kl. 14.30-16.00 kommer der et møde arrangeret af Hvidovre Lærerforening 

  og skoletjenesten, hvor det kommer på banen. Der skal findes 1-2 lærere på hver skole, 

  der har tid og lyst til at deltage i det didaktiske arbejde denne eftermiddage. Der kommer 

  yderligere info ud senere. VK sender noget mere konkret ud, som man kan bruge til at 

  rekruttere nogle kolleger ud fra. 

  

  Gør kollegerne opmærksomme på facebook-siden: "Hvad skal vi med skolen?". 

 

10.  Punkter til næste møde 
   

 Opfølgning på generalforsamling 

 OK-18 

 Fokuspunkter 2017/18 

 Arbejdstid 

 Kredskursus 

 Stress (TR-timen) 
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11.  Gensidig orientering 
  Det var som altid meget spændende. Det handlede meget om den sociale kapital på 

  skolerne. Der er lavet en undersøgelse på en enkelt skole. Noget man kunne gøre på de 

  andre skoler. 

 

12.  Meddelelser 
a) Formand 

- Det Pædagogiske Selskab har en temadag, som kolliderer med et kredsmøde. Der 

 blev spurgt ind til, om det var noget, vi skulle prioritere. Overvej det lige og meld 

 tilbage. Evt. kan kredsmødet forkortes. 

- Et par skoler har overtallige lærere til næste år. Der kommer muligvis en 

 forflyttelsesrunde. Der er lavet en plan fra forvaltningen til denne runde. Den er 

 sendt ud. Der var en runde på status på de enkelte skoler. 

b) Næstformand 

 - Sidste frist for aflevering af skemaer med løntillæg. Der er kommet tre svar. Husk 

  det lige. 

 - Der skal desuden være valg til AMR inden 1. april 

 - Timebudgettet skal drøftes i MED. Det er en del af den fælles forståelse. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Intet. 

g) BV-MED: Referatet er sendt ud. 

h) Hoved-MED: Orientering udsendt. En del emner tages under TR-timen. 

i) Skolekontaktrådet: Intet. 

j) Andre: Intet. 

 

13.  Eventuelt 
  Intet. 

 

 

TR-timen 
 

14.  Arbejdstid    

Status på arbejdet med opgavefordeling netop nu.  

 

  Husk at få meldt ind med skemaerne på jeres TR-tid. 

  I forbindelse med fagfordelingen, så skal der være fokus på at få afholdt dialogsamtalerne. 

Brug eventuelt de tidligere udsendte spørgsmål til samtalerne. 

  Vi skal sørge for at få klædt kollegerne på til at gå ind til de samtaler, så de ved, hvad de 

skal spørge ind til.  

  Hvordan med tid til at implementere ICDP-arbejdet til næste skoleår? Hvor finder vi den 

mødetid henne? Det er ikke en opgave. Det er et værktøj, man kan bruge. Tiden til at lære 

at bruge værktøjet er dog en opgave, som der skal være tid til. Det skal man lige gøre sin 

leder opmærksom på. Hvis videodelen af ICDP skal bruges, så skal der også stilles 

hjælpemidler til rådighed, samt lærertimer til at foretage videooptagelsen. 
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15.  Rygepolitik 
  Orientering om Hoved-MED´s behandling af forslaget om røgfri arbejdstid. Konsekvenser 

  for skolerne. 

  

  Det har været oppe på Hoved-MED. Forslaget kom i høring, men blev kritiseret. Nu er der 

  kommet et nyt forslag, som er vedtaget. Rygning på matriklen er ikke længere tilladt. Nu 

  skal den enkelte institution finde ud af nogle retningslinjer for, hvordan det kan være 

  muligt at ryge. Det er dog ikke tilladt i arbejdstiden og vi skal samtidig være rollemodeller 

  for eleverne. Det skal der laves en retningslinje for i MED. 

 

  Bilag: Oplæg til Hoved-MED den 9. marts om røgfri arbejdstid. 

 

 

16.  Kompetenceudvikling 
  Drøftelser i MED, blandt andet på baggrund af henvendelse fra Hoved-MED. 

  DLF´s mål og strategi for kompetenceudvikling. 

 

  Der kommer en skrivelse fra Hoved-MED om, at man i MED skal drøfte, hvordan  

  kompetenceudviklingen på den enkelte skole skal prioriteres. Der skal ikke meldes tilbage 

  til Hoved-MED, hvad man lander på, men drøftelsen skal tages. 

  Mere individuel kompetenceudvikling eller flere kommunale fælleskurser? Det skal 

  drøftes. 

  Kompetenceudviklingen kommer formentlig også til at være en del af de kommende 

  overenskomstforhandlinger. 

 

  Bilag: - Hoved-MED´s henvendelse til Lokal-MED om drøftelse af kompetenceudvikling. 

    - Kredsudsendelse nr. 18/2017: DLF´s mål og strategi for kompetenceudvikling. 

 

 

17.  Anvendelse af sociale medier som medarbejder 
  Orientering om drøftelse i Hoved-MED d. 9. marts om anvendelsen af de sociale medier, 

  herunder hvordan de kan anvendes i person- og personalesager. 

 

  Brug de "10 gode råd om ansattes adfærd på internettet" fra DLF. Som offentligt ansatte 

  har vi ytringsfrihed, men vi har stadig en loyalitetspligt. 

 

  Bilag: - DLF´s 10 gode råd om ansattes adfærd på internettet. 

    - Opsamling fra Hoved-MED´s drøftelse af emnet. 

 

   

  

 

 

 

 

 

Referent: RB 


