
1 

 

Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14  
Idrætsvej nr. 73, 2650  Hvidovre 
Tlf. 36 77 70 14   014@dlf.org  dlfkreds14.dk 
 
 

4. april 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.  

 

Afbud PJ, LM, MBL. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 15. marts 2017 
  Bilag: Referat fra d. 15. marts 2017. 

  Referatet er godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  Generalforsamling 
  a) Evaluering af generalforsamling. 

   Generel drøftelse af, om vi skal forsøge at ændre formen på generalforsamlingen 

   radikalt. 

  a) Der var meget få deltagere og en lav grad af debat. Spørgsmålet er, hvordan vi  

   tiltrækker flere medlemmer til arrangementet? 

   En mulighed er at hente en oplægsholder ind udefra som på kredskurserne. Man kunne 

   også lave et større arrangement ud af det. 

   Når medlemmer holder sig væk, skyldes det for en dels vedkommende også, at man i 

   Hvidovre er tilfredse med den aftale, vi har med forvaltningen og det arbejde kredsen 

   udfører generelt. Det skal vi dog ikke stille os tilfredsmed. Der er nogle generelle ting, 

   der skal være med (beretning, regnskab, budget, valg osv.), men man kunne godt 

   kombinere det med noget mindre tørt. 

   Der skal noget til på generalforsamlingen, som medlemmerne kan bruge i deres  

   dagligdag. Noget brugbart og konkret. 

   Vi skal også gøre os klart, hvorfor vi synes, medlemmerne skal dukke op? 

   Det blev drøftet, om generalforsamlingen skal fortsætte som den institution, den er nu, 

   eller den skal udvides med noget andet og mere. 

   Det blev besluttet, at vi tager endelig stilling, når vi ser forløbet af faglig, festlig fredag 

   i september. 

 

  b) Opgaver efter generalforsamlingen. 

   Hvilke tilsagn med mere skal vi arbejde med på baggrund af generalforsamlingen? 
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 b) Udtalelsen er sendt afsted til de rette modtagere. Det blev foreslået at tage den med i 

   Faglig Klub og forklare, hvorfor folk bør bakke op. TR skal også nævne den for  

   lederne. Medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelserne kan tage den med til  

   skolebestyrelserne.  

   Vi skal fortsætte arbejdet med "Hvad skal vi med skolen?". 

   Der skal orienteres om mødet i den tekniske arbejdsgruppe. Det blev omtalt på  

   generalforsamlingen. 

   Det blev foreslået at se på det sproglige indhold af vedtægterne. 

 

  Bilag: - Refereat fra generalforsamlingen. 

    - Udtalelse fra generalforsamlingen. 

 

4.  OK-18 
  a) Status netop nu. 

   De generelle forhold forud for den kommende medlemsdebat om kravene til OK-18. 

   Status på DLF´s arbejde med kravopstillingen og mediekampagne. Orientering og 

   drøftelse. 

  a) Det var OK-konference d. 20. - 21/3. Det handlede meget om arbejdstid, hvor nogle 

   modeller blev vendt. 

   Det handler bl.a. om at indføre et maksimalt undervisningstimetal og/eller en fast faktor 

   mellem undervisning og forberedelse. 

   Kompetenceudvikling et et andet tema, der skal tages stilling til, vil vi stille krav om en 

   kompetenceudviklingsfond.. 

   I sidste ende skal man overveje, om man er villig til at gå i konflikt for at få Lov 409 

   erstattet af en ny arbejdstidsaftale. 

   Debat om de mulige krav til OK-18. 

 

  b) Medlemsdebat og møderne i Faglig Klub. 

   På baggrund af DLF´s arbejde med og forventninger til kravopstillingsprocessen 

   drøftes og besluttes den lokale proces. Fagligt Udvalg foreslår: 

 

 På kredskurset skitseres udfordringerne ved OK-18, jf. punkt a. 

 På møderne på skolerne drøftes de foreløbige krav og udfordringerne på baggrund 

af det materiale, der udsendes fra hovedforeningen. De foreløbige krav udsendes 

først efter hovedstyrelsesmødet den 18. - 19. april. 

 Vi gennemfører en elektronisk afstemning om de foreløbige krav. Vi kan først 

udarbejde "afstemningsmaterialet", når vi kender de foreløbige krav. 

 Vi holder en faglig festlig fredag den 22. september, hvor vi dels følger op på 

processen, dels tilbyder mad, drikke og musik. Hovedstyrelsesmedlem kan inviteres 

til at orientere. 
   

  Medlemsdebatten skal ifølge tidsplanen foregå i uge 17 - 20 (24. april - 19. maj). 

  Herefter skal  kredsene drøfte kravene og indsende dem til hovedforeningen.  

  Overenskomstudvalget skal ifølge planen behandle de foreløbige krav på deres møde 

  den 30. maj. Det betyder, at vi skal behandle og indsende kravene i uge 21, der er ugen 

  med Kristi Himmelfartsdag. Her er et tidsmæssigt problem, der skal tages tilling til. 
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b) Der skal laves en afstemning om, hvilke krav medlemmerne i Hvidovre Lærerforening 

  vægter højest. Det kigger Propagandaministeriet på. 

  Flemming kommer ud på alle skoler til Faglig Klub i uge 17-20. Her skal der også 

  orienteres om, hvordan det går på det statslige niveau. Et sammenbrud på det statslige 

  område vil sandsynligvis betyde, at der ikke kan indgås et forlig mellem KL og  

  Forhandlingsfællesskabet. 

  Desuden afholdes der det faglige kredsarrangement i september. Datoen skal  

  fastlægges. 

  Der blev talt om, hvilke muligheder der er for opbakning til og fra de andre  

  organisationer i Forhandlingsfællesskabet. Det handler i høj grad om, hvad det er, der 

  kan udløse en konflikt. 

 

  Bilag:  - Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 22. marts. 

     - Artikler fra Folkeskolen.dk (lægges ikke i Drev). 

 

 

5.  Kommunalvalg 2017 
  Det videre arbejde, herunder relevante temaer, drøftes. 

 

  Strategien i forhold til kommunalvalget blev drøftet. Man kunne evt. høre nogle  

  kandidater om historier fra deres egen skolegang. Vi skal have fokus på  

  formålsparagraffen. Der arbejdes med det i Pædagogisk Udvalg. De fysiske rammer på 

  skolerne skal der også fokus på. Specielt efter de nye idéer om øget bevægelse i  

  undervisningen. 

  Der ligger efterhånden kandidatlister fra en del af partierne. 

 

Bilag: Notat fra FE. 
 

6.  Arbejdstid 
  Orientering fra møde i den tekniske arbejdsgruppe den 23. marts. Konsekvenser af mødet 

  drøftes. 

 

  Der har været møde i den tekniske arbejdsgruppe. Det handlede om den gode  

  opgaveoversigt, beskrivelser af de øvrige opgaver og kredsens tjekliste til  

  opgaveoversigterne. Det var der ikke nogen problemer i. Skolelederne er med på at bakke 

  op om aftalen de steder, hvor der kan blive udfordringer. Det var enighed om, at det er en 

  god idé at drøfte tiden til de forskellige opgavert, så de ikke bare strøs ud tilfældigt. Det 

  gøres allerede på flere skoler. 

  Der er stadig fokus på at være opmærksom på de lærere, der ligger over 780 timer om 

  året. Der kigges så i de tilfælde på, hvilken type undervisning, der er tale om. 

  Tiden til TR blev vendt. Der var enighed om, at man fortsætter under den gældende 

  ramme. Det forventes stadig, at den enkelte TR får udarbejdet en opgørelse. 

 

Bilag: Notat om mødet i den tekniske arbejdsgruppe. 
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7.  Fokuspunkter 2017/18 
  Indledende drøftelse af, hvad der skal være vores fokuspunkter i det kommende skoleår. 

  Der skal ikke tages endelig stilling på dette møde, men relevante emner skal indkredses. 

  Gruppedrøftelse. 

 

  Der var gruppedrøftelser af, hvilke fokuspunkter vi skal have for skoleåret 2017/18. 

  Dernæst blev idéerne vendt i plenum og følgende emner blev nævnt: 

 Arbejdsmiljø 

 Arbejdstid, herunder opgaveoversigter og ændringer heraf 

 En skolepolitisk målsætning, herunder "HSVMS"? og de fysiske rammer 

 MED 

 Social kapital 

 Samarbejde mellem TR, AMR og TR-suppleant 

 Netværksarbejde 

   

  Vi tager det op igen på kredsmødet d. 10. maj. 

 

  Bilag: Fokuspunkter i indeværende skoleår. 

 

8.  Kredskursus 

  Status på kredskurset. Beslutning om praktiske forhold. 

 

  Flemming orienterede omkring noget af det rent praktiske i forhold til bespisning og 

  overnatning. Vi bliver 88 i år. Derefter var der en orientering om indholdet fra de  

  udefrakommende oplægsholdere. 

  Indlægget fra Pædagogisk Udvalg fremgår af referatet fra deres seneste møde. 

  Der blev orienteret om de forskellige konkurrencer. Der skal laves nogle gavekort til 

  præmier. Der skal findes et upartisk dommerpanel. 

 

9.  Skolens fysiske rammer 
  På baggrund af budgetaftalen for 2017 for Hvidovre er det aftalt, at der skal udarbejdes 

  en vision for de fysiske rammer for skolen. Arbejdsgruppen skal komme med en indstilling 

  d. 24. april. Hvis man skal drøfte de fysiske rammer, er man også nødt til at drøfte, 

  hvilken skole man gerne vil have. Orientering om arbejdet. 

  Konkrete forslag drøftes og aftales. Skolebestyrelserne er blevet bedt om at udtale sig. 

 

  Der er en række møder frem til d. 3. maj. Det handler om, hvad folkeskolerne skal kunne i 

  et 10 års perspektiv. En del af debatten kommer til at gå på, hvad det vigtigste i skolen 

  kommer til at være. Er det skoledelen, SFO´en eller noget helt tredje? Hvordan skal 

  klasselokalerne indrettes? Grupperum, mulighed for bevægelse i undervisningen, det 

  fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø? 

  Der blev budt ind med følgende: 

 Store rum, hvor der er plads til alle skolens elever 

 Store spisearealer, hvor eleverne kan spise sammen på tværs 

 Plads på gangene til små arbejdsborde/arbejdsbåse 

 Plads til pædagogisk og faglig udfoldelse i klasselokalerne 
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 Større faglokaler 

 Køkkenhaver til f.eks. N/T eller biologi 

 Minimumsareal pr. elev i klasserne 

 Lokaler til fleksibel undervisning 

 Attraktive udendørsarealer 

 Rum til afprøvning af ny teknologi (f.eks. robotteknologi) 

 Akustik og støjforhold 

 Idrætshaller i forbindelse med alle skoler (målsætning fra 1996) 

 Rummelige lærerarbejdspladser 

Idéer skal på banen hurtigt. 

 

  Bilag: Materialer vedr. arbejdet i arbejdsgruppen. 

 

10.  Punkter til næste møde 
 Opfølgning på kredskursus 

 Stress (punkt 14 i dag) 

 Status på fag- og opgavefordeling 

 OK-18 

 Status på skolens fysiske rammer 

 

11.  Gensidig orientering 
  Det var som sædvanligt enormt spændende. 

 

12.  Meddelelser 
a) Formand: AKUT-fond. Flemming har sendt reglerne ud. 

- Det kunne være, man skulle bruge lidt tid på at sætte sig ind i DLF´s 

 principprogram. 

- Susan Bjerregaard er ny direktør for BV. 

b) Næstformand: Status over lokale lønmidler. HUSK det! Helst inden påske. 

- Se, om der er nogle midler, der er blevet frigivet siden sidste år. 

c) Kasserer: Der er sendt en medlemsliste på drevet. Tjek den lige og rediger. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Møde i arbejdsmiljøforummet i sidste uge. Der var en evaluering af 

arbejdsmiljøtemadagen. Der er lavet en ny AMR-uddannelse. Kommer der flere nye 

AMR´ere, så skal de inviteres. 

f) Kursusudvalg: Forslag om at holde fælleskursus om budget med Herlev Lærerforening. 

Det regner vi med at gøre. Det bliver først i det tidlige efterår. 

g) BV-MED: Intet. 

h) Hoved-MED: Intet. 

i) Skolekontaktrådet: Intet. 

j) Andre: Intet. 

 

13.  Eventuelt 
  Skal der være en sommertur for kredsstyrelsen ligesom sidste år? Det blev der taget godt 

  imod. VK finder en dato. 
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TR-timen 
 

14.  Stress  

  På baggrund af artikel i Folkeskolen nr. 5 drøftes, hvordan vi agerer i forhold til kolleger, 

der er stressramte. 

  Kan vi opspore stress, inden det bliver alvorligt? Kan vi gøre noget for at forebygge 

stress? Gøres der noget konkret på skolerne? 

 

  Udskudt. 

 

  Bilag: - Folkeskolen nr. 5. 

     - "tilbage efter Stress", pjece fra DLF. 

     - MED-aftalen i Hvidovre om stress. 

   

15.  Arbejdstid 
  Konkrete problemer, udfordringer eller aktuelle spørgsmål i forbindelse med  

  planlægningen af det kommende skoleår. Fremsendes så vidt muligt inden kredsmødet. 

 

  Udfordringer i forhold til at få udleveret opgaveoversigter for medarbejdere, der vender 

  tilbage fra barsel. Det er et krav at få en opgaveoversigt, blandt andet for at konstatere 

  hvor meget undervisning, man har. 

 

16.  Forflyttelser 
  Status pt. 

 

  Drøftelse om vi skal indgå i udarbejdelse af retningslinjer for området. Man har gjort det 

  på Langhøjskolen. Kredsens holdning er, at det er en ledelsesopgave at udpege, hvem der 

  skal forflyttes. Følg de kommunale retningslinjer. Det giver til gengæld god mening at 

  drøfte hvordan man giver besked om forflyttelser. 

 

  Bilag: Plan for proceduren for forflyttelser. 

 

17.  Aktuel orientering 
 TR/AMR undersøgelse 

 Medlemstilbud om gratis kompetenceløft 

 Anvendelse af BSD Tools 

 

  Der var en tilbagemelding på den TR/AMR-undersøgelse, der var tidligere på året.  

  Der kommer et medlemstilbud fra DLF om et fagligt kursus af 2-3 dage. Det kræver, at 

  skolerne giver fri til kurset i lighed med tidligere. FE skriver til skolerne og  

  skoleafdelingen om dette. 

 

 Bilag: - Kredsudsendelse nr. 25 om anvendelse af BSD Tools. 

    - Kredsudsendelse nr. 24 om medlemstilbud om gratis kompetenceløft. 

    - Kredsudsendelse nr. 23 om TR/AMR undersøgelsen samt resultaterne fra  

     Hvidovre. 

 

Referent: RB 


