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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14  
Gungevej 8 A 1., 2650  Hvidovre 
Tlf. 36777014   email: 014@dlf.org 
www.dlfkreds14.dk 

 

15. april 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 15. april 2020 kl. 11.30 – 12.45 via pc, tablet eller 

cromebook.  

 

Referat: 
 
1. Den aktuelle skolesituation  
  

A:  Oplukningen af skolerne 

Status på oplukningen af skolerne, hvordan er dagen helt generelt gået indtil nu? 

 

B: Problemer/udfordringer 

 Hvem skal ikke møde på skolen på grund af risikogruppe? 

 Øvrige sikkerhedsforanstaltninger, er det i orden? 

 Arbejdstid 

 Undervisningen – kan den fungere. Det er fortsat nødundervisning. 

 Samarbejdet med ledelsen. 

 Medlemsbrev - indhold 

 

Bilag: Materiale ligger i drev under dagens kredsmøde og i Corona-information. 

 

 A: Der var en runde med orientering fra skolerne. Generelt lød det til, at det er gået 

fornuftigt. 

 

 B: Adskillige problemer blev drøftet: 

 Det er vigtigt, at ændringer i arbejdstiden noteres. Det kan efterfølgende udløse 

ekstra undervisningstillæg eller overtid. 

 Lærere med nedsat arbejdstid skal have nedsat arbejdstiden tilsvarende i de kom-

mende 3½ uge. 

 Lærere, der er i risikogruppen eller har nogen på bopælen, der er i risikogruppen, 

skal søge egen læge og få en konkret individuel vurdering af, om man skal møde på 

arbejde. Det undersøges i hovedforeningen, hvad der sker, hvis man ikke kan sættes 

til at arbejde hjemmefra. 

 Det er vigtigt, at man som TR er informeret om og inddraget i åbningen af skoler-

ne. Husk TRIO-møder og MED-møder. Det er i sidste ende ledelsens ansvar, at 

sikkerheden for den enkelte medarbejder er i orden. 

 Der udsendes et medlemsbrev torsdag. Input til indhold fremsendes inden torsdag 

middag. Indholdet skal ligge ud over indholdet i medlemsbrevene fra hovedfor-

eningen/formanden 
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Man kan i øvrigt holde sig orienteret i spørgsmål/svar på DLF’s hjemmeside. Den findes 

her. 

 

2. Eventuelt 

  
Mødetidspunkter frem til 10. maj aftales. Det foreslås, at vi holder et kort møde (1 – 1½ 

time) hver onsdag (22. april, 29. april og 6. maj). Tidsrum? 

 

 Vi holder møder de 3 onsdage kl. 10.30 – 12.00 

 

 Der blev orienteret om periodeforhandlingerne om arbejdstid mellem LC og KL. 

 

 

ORD: MRA   REF: FE                                    

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler

