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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 

 

27. maj 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 27. maj 2020 kl. 10.30 – 14.00 via pc, tablet eller 

cromebook.  

 

Afbud: PJ, VK, SK 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referater fra den 29. april, 6. maj, 13. maj og 20. maj 2020 
  

 Bilag: Referater fra de pågældende møder 

 

 Referaterne blev godkendt 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

 Den udsendte dagsorden følges 

 

3. Generalforsamling den 16. juni 
 

Beslutning om hvordan vi afvikler generalforsamlingen. Planlægningen af generalforsam-

lingen den 19. marts var næsten færdig. Det aftales, hvor store dele af planlægningen, der 

skal ændres på. 

 

 Bilag: Notat fra FE om afviklingen af generalforsamlingen 

   Forslag til udtalelse fra generalforsamlingen, udsendt internt 26. februar 

   Temaer til mundtlig beretning, udarbejdet til kredsmødet den 26. februar 

Generalforsamlingsmateriale – næsten færdig version. Indeholder skriftlig be-

retning. 

Kredsudsendelse nr. 51 om afvikling af TR-valg og generalforsamling 

 

Vedtægtsændringerne fremsættes først i 2021. Udvalgenes indlæg i beretning udelades i 

år. Tilbage er den mundtlige beretning, udtalelse og diverse valg. Der planlægges med en 

kort generalforsamling. Vi leder stadig efter et sted at afholde den (med mindre regeringen 

fastholder de nuværende rammer for forsamlinger, så bliver generalforsamlingen virtuel). 

Forslag om en Plan-B vedrørende et sted udenfor skolerne.  

Der var en drøftelse af indholdet af den mundtlige beretning. 
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4. Den aktuelle situation på skolerne 

 
a) Aktuelle problemer/udfordringer 

Status. Problemer/udfordringer fremsendes så vidt muligt inden mødet. 

 

b) Hvordan forbedrer vi det psykiske arbejdsmiljø under de ændrede arbejdsforhold? 

Gode ideer til sociale aktiviteter, der kan gavne arbejdsmiljøet, drøftes. 

 

c) Personer i risikogruppen 

Status på aftale om sygedagpenge til personer i risikogruppen. 

 

d) Planlægningen af skoleåret 2020/21 

Kort status fra skolerne, hvis der er forståelsesproblemer i forhold til den fælles for-

ståelse. 

 

 Bilag: Info om sygedagpenge til personer i risikogruppen 

Fælles Forståelse 

 

a) Pausetiden blev drøftet. Kan man ikke i teamet selv finde løsninger, er det en ledelses-

opgave at finde løsninger. 

Der var en runde med tilbagemeldinger fra skolerne. Der begynder at spore sig noget 

mental træthed, men generelt er indtrykket, at man finder sig tilrette med situationen.  

Nogle steder melder om problemer med rengøringen, primært mellem formiddags og 

eftermiddagshold. Der er også problemer med pladsmangel på udearealerne. 

9. klassernes afslutning på folkeskolen blev også drøftet. Giver det mening, at eleverne 

skal være i skole, efter de har fået årskarakter? 

 

b) Ideer til sociale aktiviteter efterspørges. Problematikken går også lidt på, om og i hvilke 

rammer vi kan afholde sommerferiefrokosten. Nogle steder rykkes arrangementet til ef-

teråret, andre steder aflyses det. 

 

c) Kort info om aftalen. 

 

d) Der var en tilbagemelding i forhold til fagfordelingen. Det er forskelligt, hvor langt 

man er nået og nogle steder forventer man først at være klar i sidste øjeblik. Flere sko-

ler er i gang med ansættelser. Flere steder forventer man desværre, at en større gruppe 

lærere ender over 780 timers undervisning. Andre steder gør ledelsen en stor indsats for 

at holde folk under 780 timers undervisning. Det forventes selvfølgelig, at TR inddra-

ges i særlig grad i de tilfælde, hvor man kommer over de 780 timers undervisning. TR 

inddrages også i særlig grad, hvis der ansættes nyuddannede lærere. 

 

5. Periodeforhandlinger 
 

Punktet behandles kun, hvis der er sket en udvikling eller hvis der er spørgsmål. Der for-

ventes at være en politisk forhandling 27. maj. 

 

Vi afventer resultatet af forhandlingerne 
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6. Budget 2021 

 

Processen med vedtagelsen af Hvidovre Kommunes budget for 2021 – 24 er startet.  

Drøftelse og beslutning om det videre arbejde for at påvirke budgettet, så det i størst mu-

lig grad kommer eleverne til gavn. 

 

Bilag: Notat fra FE om budgetstatus netop nu 

 

FE ridsede processen og udsigterne op. Der er rigtig mange ubekendte. Der ligger en over-

sigt i drevet. 

Der var en drøftelse af, hvordan vi griber processen an på den enkelte skole og på kom-

munalt plan. Det er muligt, man kan lære noget af den nuværende situation. 

Forslag om at høre kollegerne om hvilke positive bivirkninger den nuværende situation har 

medført. For eksempel mindre hold og kortere skoledag. Det gør vi. 

    

7. Mødeplan for 2020/21 
 

 Forslag til mødeplan drøftes. Kredsstyrelsesinternatmuligheder afklares. 

 

 Bilag: Forslag til mødeplan for 2020/21 

 

 Mødeplanen blev godkendt. Kredsstyrelsesinternatet holdes den 19. – 20. august. 

     

8. AULA 
 

I starten af 2020 aftalte vi, at AULA skulle tages op på et Center-MED møde. Det skete 

blandt andet på baggrund af en henvendelse fra Gungehusskolens MED-udvalg, der påpe-

gede de arbejdsmiljømæssige konsekvenser og belastninger ved AULA. 

Status på AULA brugervenligheden nu og arbejdet med at forbedre det. 

 

Bilag: Henvendelse fra Gungehusskolens MED-udvalg 

  Notat udarbejdet af MBL om problemer med AULA 

 

Opfølgning på problemerne med Aula. Er der nogle ting, der er blevet opdateret, nogle der 

stadig er relevante? Der var en tilbagemelding. Både booking- og beskedsystemet medfø-

rer stadig store frustrationer. 

Tilbagemeldinger sendes til MBL.  

 

9. Punkter til næste møde 
 

 Punkter til næste ordinære møde: 

 Coronaskolen – hvad kan vi tage med af positive erfaringer? 

 Planlægningen på skolerne af det kommende skoleår – status 

 Periodeforhandlingerne 

 Evaluering af generalforsamlingen 

 Konstituering 
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Vi holder ikke ekstraordinært møde den 3. juni med mindre periodeforhandlingerne gør 

det nødvendigt. 

Vi holder et kort møde den 10. juni om generalforsamlingen 

 

10. Gensidig orientering 
 

 Spændende. 

 

11. Meddelelser 

 
 a) Formand 

 b) Næstformand 

 c) Kasserer 

 d) Interne udvalg  

 e) Eksterne udvalg 

 f) Kursusudvalg 

 g) Center-MED 

 h) Hoved-MED 

 i) Skolekontaktrådet 

 j) Andre 

 
 a) DLF holder medlemskonferencer til efteråret. Se TR-udsendelse nr. 14. Gør gerne 

opmærksom på muligheden. 

Sørg for at videreformidle informationen om ferie til de medlemmer, der ikke har været 

ansat i hele perioden 1. januar til 31. august 2019. 

 

 f) Hvis man mangler et kursus i det netop udsendte kursuskatalog fra hovedforeningen, 

så send besked til MBL. Han tager det med i Hovedstaden Vests kursusforum. 

 

12.  Eventuelt 
 

 Intet til referat. 

 

 

ORD: MRA   REF: RB                                    


