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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 
 
 

11. maj 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 26. april 2017 
  Bilag: Referat fra d. 26. april 2017. 

  Referatet blev godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.  OK-18 
  a) Kort orientering fra de første 5 møder i Faglig Klub. 

   Orientering om den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. 

  a) Orientering efter de første fem skolemøder: 

   Der har været et varieret fremmøde fra 8-20. Oplægget har været tilrettet efterhånden. 

   Det handler meget om arbejdstid, løn, kompetenceudviklingsfond og risikoen for en 

   konflikt. 

   Vi arbejder videre med den elektroniske afstemning. Den udsendes hurtigst muligt. 

 

  b) Opsamling på medlemsdebatten. Drøftelse og beslutning. 

   Vi skal senest tirsdag d. 23. maj indsende vores forslag til foreløbige krav til OK-18. 

   Vores forslag baserer sig på medlemsdebatten i de Faglige Klubber, den elektroniske 

   spørgeskemaundersøgelse og kredsstyrelsens politiske stillingtagen. 

   Det aftales, hvordan dette gøres bedst muligt under den givne tidsramme. 

  b) Det er vigtigt, at få så mange respondenter til den elektroniske afstemning som muligt. I 

   sidste ende er det stadig kredsstyrelsen, der har det politiske ansvar for, hvad der bliver 

   sendt af krav til hovedstyrelsen. Risikoen for konflikt bør medlemmerne være orienteret 

   om. Flere af medlemmerne er formentlig ikke klar over, at arbejdstidsforholdene er 

   meget forskellige rundt om i landet. 

   Det blev foreslået, at stille krav om løn for alle 24 timer pr. døgn ved klasserejser. Det 

   kommer med i undersøgelsen. 

   Dead-line for besvarelse af undersøgelsen er torsdag d. 18/5-17. Derefter samler  

   FE/MRA op og sender vores forslag til krav til kredsstyrelsen. Disse behandles på et 

   ekstraordinært møde tirsdag d. 23/5-17 kl. 15.00 - 16.00. Har man ikke mulighed for at 

   deltage, sender man sine kommentarer. 
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  Bilag: - Kredsudsendelse nr. 37, 42 og 43. 

    - Skema til anvendelse ved kredsenes tilbagemeldinger. 

 

4.  Mødeplan for 2017/18 
  Forslag til mødeplan drøftes. Endelig beslutning på kredsmødet d. 31. maj. 

 

  Vi satser på at reservere Frederiksdal til kredskurset d. 7. - 8. april 2018. Der var en 

  drøftelse af, om generalforsamlingen skal ligge på en torsdag eller fredag. Vi ser på det 

  igen, når vi har afholdt fredagsarrangement d. 22/9-17. Julevolley kommer forhåbentlig til 

  at ligge fredag d. 27/10-17 (med oktoberfest som tema). 

 

  Bilag:  Forslag til mødeplan 2017/18. 

 

5.  Fokuspunkter for kredsstyrelsen 2017/18 
  På kredsmødet den 29. marts blev det drøftet, hvilke fokuspunkter, der skulle være for 

  kredsstyrelsens arbejde i 2017/18. Der besluttes, hvilke fokuspunkter vi skal have. Der 

  arbejdes videre med hvilke underpunkter og succeskriterier, vi skal have. 

  Orientering om udarbejdelse af årshjul. Input. 

 

  Følgende tre fokuspunkter blev foreslået: 

 Arbejdsmiljø i relation til DLF´s arbejdsmiljøstrategi 

 Skolepolitisk dagsorden (i forbindelse med kommunalvalget) 

 MED 

  De er vedtaget. Der er en tovholder på hvert område. Den efterfølgende gruppedrøftelse 

  uddybede fokuspunkterne. 

 

Bilag: - Opsamling på debatten om fokuspunkter fra kredsmødet d. 29. marts. 

  - Meget foreløbigt udkast til årshjul. 
 

6.  Inklusion 
  a) Inklusionsskabelonen. 

   Hvordan går arbejdet lokalt med inklusionsskabelonen ? Er den overhovedet kommet 

   ud? 

  a) Den endelige skabelon er tilsyneladende ikke kommet ud endnu. Der er nok ikke de 

   store ændringer i forhold til den foreløbige udgave, der kom tidligere på året. Vi rykker 

   for at få den endelige udgave ud, så skolerne kan komme i gang med deres  

   konkretisering. Dette skal være færdigt senest 1. december 2017. 

 

  b) Vores inklusionsundersøgelse. 

   Orientering om vores interne inklusionsundersøgelse, herunder tidstermin. 

  b) Den kommer ud til kollegerne i uge 22-23.  

 

  c) Høring om den ændrede inklusionsøkonomimodel. 

   Drøftelse af den nu fremlagte inklusionsøkonomimodel. På baggrund af drøftelsen 

   udarbejdes forslag til vores høringssvar, der besluttes på kredsmødet den 31. maj. 

   Høringsfristen er den 9. juni. 
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  c) Kredsen tager høringsmaterialet til efterretning, men har nogle enkelte punkter, som 

   indskrives i høringssvaret. 

   Konkret høringssvar besluttes på kredsmødet d. 31. maj. 

 

Bilag: - Inklusionsskabelon. 

  - Høringsmateriale vedr. inklusionsøkonomimodel. 
 

 

7.  Kommunalvalg 
  Folkeskolen som emne i den kommunale valgkamp. 

 

  Oplæg fra Pædagogisk udvalg: 

  Der blev præsenteret nogle punkter til kampagnen op til det kommende kommunalvalg. 

  Det ene handler om det store antal elever i børnehaveklasserne (og i indskolingen). Det 

  andet handler om "Hvad er dit bedste skoleminde?". 

 

  Der er udarbejdet en plakat omkring de store klassestørrelser. Der var en drøftelse af 

  plakatens form, om hvorvidt den var forståelig i forhold til at få budskabet ud til  

  modtageren. Plakaten bliver rettet til ud fra drøftelsen. 

  Omkring kampagnen med dit bedste skoleminde, så skal der indes nogle lokale kendisser, 

  som man kan få med på et interview om deres bedste skoleminde. 

 

  Bilag: Tidligere udsendt materiale om kommunalvalget. 

 

8.  Kommunikationsplatform i DLF 
  Det er besluttet, at der skal opbygges en intern kommunikationsplatform i DLF. Der er 

  workshop om dette før sommerferien. Workshoppen skal komme med input til, hvad en 

  sådan kommunikationsplatform skal indeholde. 

  Orientering, drøftelse og input. 

 

  Det er besluttet, at man laver en kommunikationsplatform under DLF, så man ikke er 

  afhængig af Lærerintra eller Skolekom, hvis det skulle komme til en konflikt i forbindelse 

  med OK-18. Spørgsmålet er, hvad den skal indeholde. Der kom forslag om mail,  

  dokumentarkiv (med mulighed for fildeling), dialogforum (chat). 

 

  Bilag: Kredsudsendelse nr. 044/2017. 

 

9.  Punkter til næste møde 
 Kommunikationshandleplan i forbindelse med kommunalvalg 

 Ferieplan for skoleåret 2019/20 - 2021/22 

 Fokuspunkter for kredsstyrelsen 

 Årshjul, årsplan 

 Inklusionsøkonomimodel 

 Inklusionsundersøgelsen 
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10.  Gensidig orientering 
  Avedøre Skole skal bruge ny viceleder. 

  Holmegårdsskolen er ved at finde kandidater til deres ledige skolelederstilling. 

 

11.  Meddelelser 
a) Formand: Intet. 

b) Næstformand: MRA er tilbage. Der mangler stadig et par lister over lokale lønmidler. 

c) Kasserer: Enkelte skal lige stramme op omkring medlemslisterne. Gitte opdaterer så 

ofte som muligt. Hun savner svar fra nogle stykker. Opsigelser eller barsler må man 

også meget gerne skrive ind. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Det er blevet aftalt, at lave et tvær-kredssamarbejde om kommunikation. 

Bl.a. for at undgå at alle skal opfinde den dybe tallerken og samtidig for at få større 

vægt bag forskellige kampagner. 

g) BV-MED: Der var møde d. 4. maj. Der blev talt om budget, sygefravær (se punkt 17). 

h) Hoved-MED: Intet. 

i) Skolekontaktrådet: Der er møde mandag 15. maj. 

j) Andre: Intet. 

 

12.  Eventuelt 
  Intet.  

 

TR-timen 
 

13.  Ferie og løn 

  Orientering om manglende løn i ferien. 

 

  HUSK at orientere de kolleger, der er ansat efter 1. januar 2016, de bliver trukket i løn i 

  sommerferien uge 27-30 og/eller i efterårsferien uge 42. Det er kommet/kommer et 

  nyhedsbrev og det står på vores hjemmeside, men husk lige de nyansatte på det. 

 

  Bilag: Orientering om løntræk i ferien. 

 

14.  Arbejdstid 
  Status på opgavefordelingen. 

 

  Der bliver tilsyneladende skåret i skolernes kontraktsum på grund af usikkerhed om 

  økonomien. Sandsynligvis på grund af øgede udgifter til det specialiserede område. 

  Der var en runde omkring det forventede undervisningstimetal for næste år. 

  Der er nogle enkelte problemer omkring timer til efteruddannelse. De tildelte timer 

  dækker ikke altid tiden til forberedelse og gennemførelse af kurser. Der ligger ikke en 

  konkret aftale, selvom man har haft en kutyme om tid til både kurset, transporten,  

  opgaveskrivning og eksamen. Den oprindelige afregning, der blev aftalt i forbindelse med 

  spydspidskurserne, genudsendes. Den fastlagde 8 dage til undervisning, vejledning og 
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  eksamen, 6 dage á 7,4 timer til forberedelse, 3 dage til opgaveskrivning og 1 dag til 

  eksamensforberedelse. Alt sammen til et modul á 10 ECTS-point. 

 

  Afregning for afgangsprøver er beskrevet i Lov 409 § 7 stk. 2. Det tidsmæssige omfang af 

  prøverne var aftalt ved A08-aftalen. De fleste prøver har ikke ændret sig, siden A08 var 

  gældende ved afgangsprøverne i 2014. Der udarbejdes et notat om det tidsmæssige  

  forbrug ved afgangsprøverne. 

 

15.  § 16 b og forsøg med kortere skoledage 
  Status på § 16 b (veksling af understøttende undervisning) og forsøg med kortere  

  skoledage. 

  Skolerne må gerne gå videre med forsøget med kortere skoledage, men den ekstra udgift 

  til SFO-åbningstid skal tages fra skolernes eget område. Om det betyder den enkelte skole 

  eller skolerne i fællesskab er lidt usikkert. Nogle skoler er tilsyneladende trådt ud af 

  forsøget. 

  Sørg lige for at få svaret på spørgeskemaet fra hovedforeningen vedr. § 16 b. 

 

16.  Nyansættelser 
Kommunikation vedr. nyansatte lærere. 

Læreruddannede/ ikke læreruddannede. 

Medlemmer/ ikke medlemmer. 

 

  Skolerne sender lønreferater til kredsen ved nyansættelser og lønkontoret sender ligeledes 

  liste over nyansættelser og fratræden. TR får besked om følgende: 

 Navn 

 Ansættelsesdato 

 Beskæftigelsesgrad 

 Uddannet/ikke-læreruddannet 

 Medlem/ikke-medlem 

 Erfaringsdato 

  Tjek erfaringsdato med vedkommende. 

  Medlemstallet er faldet i dette skoleår. Vær lige mere opmærksom på at få meldt de 

  nyansatte ind, hvis de ikke allerede er meldt ind. Vær også opmærksom på, at vi i videst 

  muligt omfang skal sørge for, at ledige stillinger besættes med uddannede lærere. 

 

17.  Sygefravær 
  Sygefraværet har generelt været stigende i kommunen som helhed og på skoleområdet. 

  Orientering om drøftelse i BV-MED. 

  Temadag i MED-regi den 15. maj 9.00 - 12.00 i Medborgersalen. 

 

  Sygefraværet er stigende på lærerområdet. Der er temadag på mandag. Vi skal have 

  styrket TRIO-samarbejdet (ledelse, TR, AMR). Det handler ikke om den årlige influenza, 

  men formentlig om det psykiske arbejdspres. 

 

 

 

Referent: RB 


