
1 

 

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

27. april 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. april 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

Afbud: MRA 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 29. marts 2017 
  Bilag: Referat fra d. 29. marts 2017. 

  Referatet er godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Dagsordenen ligger fast. 

 

3.  Forflyttelser 
  Status på forflyttelser af lærere og børnehaveklasseledere. 

 

  Opsummering på forflyttelser. Der er stillinger på Frydenhøj og Risbjerg. 

  Der var lidt forvirring omkring, hvor de ledige stillinger er blevet slået op på Fællesnettet. 

 

  Bilag: Tidsplan for forflyttelser. 

 

4.  Opfølgning på kredskursus 
  Kort tilbagemelding på indhold og afvikling. 

 

  Der var flere deltagere end sidste gang. Godt afviklet arrangement. Konceptet med noget 

  underholdning i kælderen fungerede fint. Oplægsholderne var rigtig gode. Nogle  

  medlemmer mente, at det var et meget presset program. 

  Oplægget fra Pædagogisk Udvalg lå for sent på dagen. Vi arbejder på at få et  

  programpunkt mindre næste år og satser på samme tidspunkt på året. Nogle medlemmer 

  vil gerne have det rykket tilbage til fredag/lørdag. Det betyder bare, at det faglige program 

  går fløjten, da folk sjældent er særlig motiverede på 2. dagen. 

  Der var også tilfredshed med borgmesterens deltagelse. 

 

  Bilag:  Notat fra FE. 
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5.  OK-18 

 
  a) Kort generel orientering om hovedstyrelsens foreløbige forlag til krav. 

   De ligger tilgængelig i drev. 

 

  b) Medlemsdebatten 

   Kort orientering om først Faglig Klub-møde. Orientering om planlagt indhold. 

   Elektronisk afstemning blandt alle medlemmer. 

   Der har været møde på Langhøjskolen d. 25/4. FE kommer med et oplæg og lægger 

   derefter op til en drøftelse blandt medlemmerne. 

 

  c) Kredsopsamling. 

 Der kommer en elektronisk kredsafstemning. Vi skal lige se på, hvordan 

 svarmulighederne skal være udformet. Den gennemføres i uge 19-20. Der er møder på 

 skolerne i uge 17-20, hvor FE deltager. FE har kontaktet Hovedstyrelsen flere gange for 

 at få rykket deadline for indsendelse af krav. Det ligger den 19/5, hvor der stadig holdes 

 møder i FK-regi om OK-18. 

 Der er lavet en ny undersøgelse om Lærerarbejdsliv 2017. Mange af tingene minder 

 meget om undersøgelsen i 2002, men den bekræfter i hvert fald, at lærernes muligheder 

 for at forberede den gode undervisning er utilstrækkelig. 

 

Bilag: Materiale om OK-18. 
 

6.  Skolens fysiske rammer 
  Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen. Generelle input. 

 

  Arbejdsgruppen er i gang. Der er møde igen torsdag. Der er rimelig stor enighed om, hvad 

  det er, man gerne vil: Flere grupperum, færre elever i lokalet, mere plads etc. Der er 

  kommet lidt inspiration fra nogle skolebesøg, som arbejdsgruppen har været på. Det store 

  spørgsmål handler om, hvor mange millioner kommunalbestyrelsen vil bruge på de 

  fysiske rammer. Der er kommet høringssvar fra 5 skoler, 2 elevråd og fælleselevrådet. 

 

Bilag: Relevant materiale fra arbejdsgruppen. 
 

7.  Kommunalvalg 2017 
  Skolen som tema i kommunalvalgkampen, det videre arbejde. 

  Elevrettigheder som tema. 

 

  Vi arbejder på, at elevernes rettigheder skal være et gennemgående tema for os. PU 

  arbejder på en kampagne, hvor de gerne vil involvere nogle politikere/kandidater. 

 

  Bilag: Kredsudsendelse nr. 35/2017 om kommunalvalg incl. bilag 1 og 3. 

 

8.  Folkeskolens formål 
  a) "Hvad skal vi med skolen?" 

   Orientering om arrangement. 

   Formålsambassadører. 
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   Arrangementet udskydes til efter sommerferien. Det er lidt ærgeligt, det skyldes  

   sygdom. Der er ikke nogen, der kan gå direkte ind og tage over og stå for  

   gennemførelsen af arrangementet inden sommerferien. 

   Der er konference med deltagelse fra hele landet torsdag. VK deltager. Man må stadig 

   gerne lede efter nogle lokale formålsambassadører, som kan komme med nogle  

   pædagogiske-didaktiske input. 

 

  b) DLF´s Folkeskoleideal 

   Orientering om arbejdet. 

   Der er udvalgt nogle områder, som der arbejdes på at inddrage i DLF´s  

   Folkeskoleideal. De blev nævnt på mødet. Hvis der er andre bud, så kom endelig med 

   dem. VK kom med et eksempel på indholdet af et af områderne. Der blev spurgt ind til, 

   om man skulle tænke DLF´s Principprogram ind i det. Det skal man ikke, men skulle 

   det vise sig, at dele af Principprogrammet er relevant at inddrage, så gør man det. 

   Det blev diskuteret, om der i Folkeskoleidealet skal lægges vægt på læring eller  

   undervisning. Det er vigtigt, at fokus er på eleverne. I Folkeskoleloven er undervisning 

   nævnt. Læring er ikke og ligesom der findes dårlig undervisning, findes der også 

   dårlig/forkert læring. Undervisningen er midlet til læring, som er målet. 

   Vi taget et af områderne op på et kredsmøde inden sommerferien. 

 

9.  Punkter til næste møde 
 Fokuspunkter for kredsstyrelsen 

 Inklusionsøkonomimodellen 

 Inklusionsmodellen 

 OK18 

 

10.  Gensidig orientering 
  Gennemført. 

 

11.  Meddelelser 
a) Formand: Der er kommet en pjece ud "Bland dig i debatten", som FE har med ud til 

møderne i Faglig Klub om OK-18. 

- 1. maj er der lærertelt i Fælledparken. Alle er velkomne. 

- 10. maj bliver der ikke nogen fællesorganiseret velfærdsdemonstration i Hvidovre. 

- Man opfordres til at deltage i enten København eller Rødovre. 

- Der er kommet nye kalendere. Tag dem, I skal bruge. 

b) Næstformand: Der er herligt i Australien og Tasmanien. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Der arbejdes på at få et netværk op at stå på tværs af kredsene. Vi 

tilmeldes et budgetkursus sammen med Herlev Lærerforening. Der er en forespørgsel, 

om der skal oprettes et kursus om den nye TR-rolle efter Lov409? Det var der ikke 

nogen opbakning til. 

g) BV-MED: Der er møde torsdag d. 27/4. Der er valgt ny AMR på Avedøre Skole. Når 

den ændrede MED-struktur træder i kraft som følge af centermodellen, skal der vælges 



4 

 

nye AMR-repræsentanter til skoleafdelingens Center-MED. Det er skolechefen, der 

står for dette valg blandt alle AMR på skoleafdelingens område. 

h) Hoved-MED: Der var møde i sidste uge. Den nye centerstruktur blev drøftet. SF har 

stillet forslag om fleksible arbejdstid. Forslaget blev drøftet. 

i) Skolekontaktrådet: Der er møde d. 15/5. 

j) Andre: Intet. 

 

12.  Eventuelt 
  Husk kalendere! 

 

TR-timen 
 

13.  Status på fag- og opgavefordelingen på skolerne 

  Det er kun på nogle skoler, der er blevet drøftet et reelt timebudget i MED, før 

fagfordelingen er gået i gang. Ved drøftelsen skal der som minimum være tid på 

undervisning, forberedelse, øvrige opgaver, skolehjem, vejledere og andre store opgaver. 

  En enkelt skole er så godt som færdig med fagfordelingen. 

 

14.  Ophavsret til digitale læringsmidler 
  Generelle regler og problemfelter. 

 

  Ophavsretten til lærerudviklede undervisningsforløb - i for eksempel MeeBook - tilhører 

  den enkelte lærer.  

  Ledelsen skal orientere om gældende regler med hensyn til ophavsret, når man bruger 

  forlagsproduceret materiel i læringsplatforme. Vi skal ikke risikere, at en lærer får et 

  erstatningsansvar for at have brugt forlagsmateriale, der derefter er blevet delt. 

  Vi retter henvendelse til skoleafdelingen om dette. 

 

  Bilag: Kredsudsendelse nr. 029/2017 om digitalisering - IT og medier i undervisningen. 

 

15.  Drøftelse af kompetenceudvikling i MED 
  Fra Hoved-MED er der kommet en henvendelse til Lokal-MED om, at det skal drøftes. 

  Det er en anledning til lokalt at drøfte, hvad der er nødvendigt på den enkelte skole. 

  Kompetenceudvikling skal ikke være begræset for lærere, der af den ene eller anden grund 

  er på nedsat tid. Kompetenceudvikling er nødvendig for alle. 

 

  Bilag: Skrivelse fra Hoved-MED til Lokal-MED. 

 

16.  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? 
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  Der tales ofte om, hvordan det er at have stress og hvordan man sørger for at hjælpe 

  kolleger/medarbejdere tilbage fra stress. Desværre tales der ikke så meget om, hvordan 

  man undgår stress. 

  Der var en drøftelse af, hvordan man undgår stress hos medarbejderne. Der ligger ikke en 

  forebyggelsespolitik på nogen af skolerne i kommunen. Det er i hvert fald vigtigt, at man 

  gør brug af dialogsamtalerne til at få drøftet, hvorvidt arbejdsmængden er til at  

  overkomme. Det er indtrykket, at det ofte er de overambitiøse, der går ned på stress. Vi 

  har dog ikke tal på, om det er mænd/kvinder, unge/gamle, der fylder i statistikkerne. 

  Det er oplagt at tage emnet op på Faglig Klub. 

  Vi tager emnet op på kredsmøder efter sommerferien. 

 

 Bilag: - Folkeskolen nr. 5. 

    - Tilbage efter Stress, pjece fra DLF. 

    - MED-aftalen i Hvidovre om stress. 

 

 

   

 

 Referent: RB 


