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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 
 
 

1. juni 2017 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 31. maj 2017 kl. 10.15 - 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 

Afbud: MBL og PJ. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referater fra d. 10. maj og 23. maj 2017 
Bilag: Referater fra d. 10. maj og 23. maj 2017. 

Referaterne blev godkendt. 

 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
  Dagsordenen var på plads. 

 

3.  Kommunalvalg 2017 

 På baggrund af oplæg fra Pædagogisk Udvalg og Fagligt Udvalg drøftes det videre 

arbejde op mod kommunalvalget den 21. november. 

 

  Der ligger et oplæg fra Pædagogisk Udvalg, som vi arbejder videre med. Fagligt Udvalg 

arbejder ligeledes på et. Det skal dog ikke være for tal-præget. Der arbejdes med emnet i 

Hovedstaden Vest. Det overvejes at holde et valgmøde. 

  Ellers opfordres der til at deltage i debatten på Facebook, bl.a. under "2650 Hvidovre, 

Lokalpolitisk side". 

 

  Der var en drøftelse af, hvad vi skal satse på. Det er muligt at finde lokale tal, der kan 

bruges og læses af vælgerne. På den pædagogiske side var der indspark omkring "Hvad 

skal vi med skolen?" og den almene dannelse. Det kunne man godt tage op på et 

vælgermøde. Det kan godt kædes sammen med nogle tal. 

  Hvis vi satser på at holde et vælgermøde, så skal vi have engageret de politiske kandidater 

og høre, hvad deres visioner er for skolen i Hvidovre. 

  Skolebestyrelserne skal også engageres i den henseende. Det handler om at synliggøre 

rammerne (klassestørrelser, fysiske rammer, inklusion osv.) for vælgerne. 

  Der var en drøftelse af, hvad der skal være i fokus på et evt. vælgermøde, hvis vi vælger at 

sætte et i søen. Den tages op på mødet d. 14/6. FE, MRA og VK sætter sig sammen og 

kommer med et oplæg. 

 

Bilag: Ideoplæg fra Pædagogisk Udvalg – præsenteret på kredsmødet den 10. maj 

   Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 24. maj. 
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4.  Fokuspunkter for kredsstyrelsen 2017/18 
På kredsmødet den 10. maj besluttede vi fokuspunkter for skoleåret 2017/18. Forslag til 

underpunkter blev drøftet.  

På denne baggrund fortsættes drøftelserne af fokuspunkter, herunder udarbejdelse af 

konkrete succeskriterier. 

 

 Arbejdsmiljø 

 MED-arbejdet 

 Skolepolitisk dagsorden 
 

  Der var gruppearbejde, hvor der blev arbejdet videre med de tre områder. Derefter fælles 

  opsummering. MRA, VK og FE udfylder oversigterne til gennemgang på næste møde. 

 

  Bilag: Status på beslutningerne om fokuspunkter for 2017/18. 

 

5.  Mødeplan og årshjul for 2017/18 
  Forslag til mødeplan drøftes og besluttes. 

  Kommentarer til indhold i årshjul. 

 

  Kredsinternatet ligger torsdag/fredag i uge 3 (2018). 

  Vedrørende arrangementet d. 22/9-17 arbejder vi på at få fat i Gordon Ørskov Madsen fra 

  OK-udvalget. Vi leder efter et sted af passende størrelse at afholde arrangementet. 

  Juleevalueringen er flyttet til d. 1/12-2017. 

  Det foreslåede årshjul blev vedtaget. 

 

  Bilag: - Forslag til mødeplan 2017/18. 

    - Forslag til årshjul 2017/18. 

 

6.  Inklusion 
 

  a) Inklusionsskabelon. 

   Den endelige udgave af inklusionsskabelonen er sendt til skolerne. Kort status på, 

   hvordan man lokalt griber arbejdet an med at udfylde skabelonen. Skabelonen skal 

   være udfyldt senest med udgangen af november. 

  a) Inklusionsskabelonen er nu kommet ud til skolerne, hvor den skal udfyldes inden 

   udgangen af november. 

   Nogle skoler er allerede i gang med arbejdet. Der kan være god inspiration at hente. 

   Det er vigtigt, at vi får gjort det tydeligt, hvordan midlerne til inklusionen bliver brugt 

   på den enkelte skole. 

 

  b) Vores medlemsinklusionsundersøgelse: 

   Kort orientering. 

 

  b) Vores inklusionsundersøgelse udsendes af MBL nu. Den skal distribueres videre til 

   medlemmerne, som skal udfylde den inden udgangen af næste uge. Sørg for at få lavet 
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   noget reklame for undersøgelsen, så vi får flest mulige besvarelser. Brug evt. nogle 

   frikvarterer, hvor der sættes nogle computere op til afbenyttelse. 

   Der er en (kage)præmie til den skole med den højeste svarprocent. 

 

Bilag: Inklusionsskabelon, endelig udgave. 

   

7.  Høringer 
   

a) Inklusionsøkonomimodel 

  Hvidovre Lærerforenings høringssvar drøftes og besluttes. Høringsforslaget er  

  udarbejdet på baggrund af debatten på kredsmødet den 10. maj. 

a) Det udarbejdede forslag til høringssvar blev godkendt. 

 

b) Ferie/fridagsplan for skoleårene 2019 – 22 

  Forslagene til ferie/fridagsplan for skoleårene 2019/20, 2020/21 og 2021/22 er sendt i 

  høring. Forskellen på de 2 forslag er for skoleåret 2020/21, hvor der i scenarie 2 er 2 

  dages længere sommerferie og til gengæld 2 dages kortere juleferie end i scenarie 1. 

  Drøftelse og stillingtagen til, hvilket af scenarierne, vi skal anbefale. Der skal også 

  tages stilling til, om vi har forslag til ændringer i forhold til forslagene. 

b) Det udarbejdede forslag til høringssvar blev godkendt. 

 

  Bilag: - Høringsmateriale vedr. inklusionsøkonomimodel. 

    - Forslag til høringssvar vedr. inklusionsøkonomimodel. 

    - Høringsmateriale vedr. ferie/fridagsplan for skoleårene 2019-22. 

    - Forslag til høringssvar vedr. ferie/fridagsplan. 

 

8.  Punkter til næste møde 
 Kommunalvalg 2017 

 Fokuspunkter 

 Foreløbig status på inklusionsundersøgelsen 

 Hvad skal vi med skolen? 

 Folkeskoleidealet 

 

9.  Gensidig orientering 
  Det var mere interessant end nogensinde. 

 

10.  Meddelelser 
a) Formand: 

- Har I kalendere liggende, så tag dem med til kredskontoret. 

- MRA, FE og MBL skal på workshop om en ny DLF-platform i næste uge. Den 

kommer formentlig til at afløse vores nuværende Google-platform. Den bliver iværksat 

til efteråret. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: 

- Husk de nye medlemmer, der dukker op til august og de, der forsvinder ud af 

kommunen. Husk lige at give besked til GG. Nogle skal ind i folden og andre skal 
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sendes videre til andre kredse. Dernæst kommer der en farvelade, som viser, hvem der 

stiger/falder i kontingent til august. Det må man gerne lige hjælpe kollegerne med, 

hvis de kommer og spørger. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Intet. 

g) BV-MED: Møde i morgen d. 1/6. To punkter af primær interesse for os. Det ene er 

skolernes økonomi (det handler bl.a. om de skoler, der lige pludselig skal aflevere ca. 

200.000 kr. til specialundervisningen) og det andet handler om forsøget med 

Folkeskolen. 

h) Hoved-MED: På tirsdag d. 6/6 er der møde om budgettet for 2018. Der foreslås nedsat 

en arbejdsgruppe, der skal arbejde med sundhed generelt. Ugen efter er der møde med 

ØU. Strukturen er lavet om, så der arbejdes på en ny MED-model. 

i) Skolekontaktrådet: Der var møde for to uger siden. Det handlede om indskrivningen til 

børnehaveklasserne, hvor der blev spurgt ind til de politiske holdninger til de store 

klasser. Dernæst blev der snakket om skolernes fysiske rammer. Referatet er endnu 

ikke kommet. 

MeeBook er flyttet til efteråret. 

Der blev spurgt ind til en eventuel flytning af skolernes tekniske servicepersonales 

opgaver. Der er en risiko for, at det flytter resurser fra skolerne, og dermed problemer 

med at løse almindelige, dagligdags problemer/arbejdsopgaver.  

j) Andre: Intet. 

 

11.  Eventuelt 
  Der skulle have været afholdt møde d. 30/5 om skolernes opgave med dannelse. 

  Det møde er flyttet til d. 30/8-17. Der skal findes to fra hver skole, der kan komme med 

  input til det møde. 

 

TR-timen 
 

12.  Arbejdstid 
  Status på opgavefordelingen. 

  Orientering om app/regneark udarbejdet af hovedforeningen. 

 

  Lokale problemer med arbejdstiden/fagfordelingen blev drøftet. 

  Der er kommet en ny app fra Hovedforeningen, som skal hjælpe med at finde  

  forberedelsestiden for medlemmerne. Den er ikke så relevant for os i Hvidovre, da vi 

  allerede har tid på forberedelsen på opgaveoversigterne. 

  MRA har udarbejdet et regneark, som medlemmerne kan taste deres arbejdstid ind i og 

  derved kreere deres helt eget regneark med tilhørende lagkagediagram til anskueliggørelse 

  af, hvad deres arbejdstid bliver brugt til. 

  Det skal lige videreformidles til medlemmerne. 

 

  Bilag: - Kredsudsendelse 049/2017 om dialog-app. 

    - Kredsudsendelse 047/2017 om data om lærernes undervisningsandel. 
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13.  Forsøg i folkeskolen 
Status på § 16 b (veksling af understøttende undervisning) og forsøg med kortere 

skoledage. Kun Langhøjskolen har indsendt ansøgning. 

Deltagelse i forsøget med skolepuljen, de 500 mio. kr. Engstrandskolen, Gungehusskolen 

og Avedøre Skole deltager. 

 

Langhøjskolen har søgt om tilladelse til at forkorte skoledagen. Morgenbåndet afvikles og 

veksles til to-lærer-timer. 

Dernæst deltager Engstrand, Gungehus og Avedøre i projekter med skolepuljen. 

  

 

 Referent: RB 


