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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 

 

16. august 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 12. august 2020 kl. 10.30 – 14.45 på kredskontoret, 

Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 17. juni 2020  
 Bilag: Referat fra den 17. juni 2020  

 Godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Godkendt. 

 

3. Hvidovre Kommunes budgetforslag for 2021-24 
Direktionen har udsendt deres budgetforslag til høring og drøftelse. Umiddelbart ser 

kommunens budget ud til at være i balance. Der er ikke fremlagt besparelsesforslag. 

 

Orientering om og drøftelse af budgetmaterialet. 

Beslutning om det videre arbejde med budgetmaterialet, herunder henvendelse til Børne- 

og Uddannelsesudvalget. 

 

Budgettet er i balance, hvilket er positivt. 

Der var en drøftelse af budgettet, hvor holdningen var, at lederbesparelsen, der har været 

umulig at gennemføre, samt rammebesparelsen skal rulles tilbage, hvis vi fortsat skal 

levere den nuværende kvalitet i undervisningen. Vi ligger i forvejen udgiftsmæssigt noget 

under gennemsnittet i sammenligningskommunerne. 

Der er via finansloven givet 2,9 mio kr. I 2020 til Hvidovre Kommune til ansættelse af nye 

lærere udover det budgetterede. Der skal ansættes lærere for de penge. De kan ikke bruges 

til at lukke huller i kassen. Beløbet stiger til ca. 8,5 mio kr. i 2023. Der var en drøftelse af, 

hvordan pengene bruges. 

Dertil er der puljen på 5 mio kr. til fleksible indsatser. 

 Vi sender et høringssvar til Børne- og Uddannelsesudvalget. 

 

 

 Bilag: - Budgetmateriale fra kommunen 

   - Notat om budgettet fra FE 

   - Forslag til henvendelse til Børne- og Uddannelsesudvalget 
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4. Periodeforhandlingerne 
 Orientering om periodeforhandlingerne. Der forventes en afklaring inden kredsstyrelses

 mødet. Drøftelse af et eventuelt resultat eller sammenbrud. 

 

 FE orienterede meget kort omkring aftalen. Der var kredsformandsmøde tirsdag aften og 

 der er Regionalt TR-møde onsdag aften, hvor aftalens indhold præsenteres. 

 Vi holder et møde onsdag 19. august, hvor vi tager stilling til aftalen. Urafstemningen 

 slutter 1. september. 

 Der var en spørgsmålsrunde til de tekniske ting i aftalen. 

 Der var en drøftelse af, hvordan vi formidler budskabet til medlemmerne. I første omgang 

 kommer der et nyhedsbrev og så afholdes der FK lokalt. 

 

 Bilag: Udsendes hvis der kommer noget 

 

5. OK-21 

Der gennemføres overenskomstforhandlinger i 2021 (OK-21). DLF´s kongres d. 22. – 23. 

september skal opstille krav til OK-21. 

Der ville normalt være gennemført en medlemsdebat i foråret om overenskomstkrav. Det 

har på grund af Corona-situationen ikke været muligt. Det har også været usikkert, om 

man ville udskyde OK-21 til 2022. 

Det drøftes, hvordan vi som kredsstyrelse forholder os til krav til OK-21. Herunder hvor-

dan vi inddrager medlemmerne. Krav til OK-21 vil afhænge af resultatet af periodefor-

handlingerne. 

 

 

Der bliver OK-21 forhandlinger. Kravene bliver stillet op på kongressen 23. september. 

Der kommer ikke til at blive afholdt medlemsmøder i den forbindelse. Der var en 

orientering om, hvilke krav der forventes at blive stillet. 

 

     

6. Erfaringer fra ”Corona-skolen” 
 Drøftelse af resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse. Hvordan kan de positive er

 faringer bruges fremadrettet? 

 Spørgeskemaundersøgelsen har været udsendt relativt bredt. 

 

 

Vores undersøgelse af erfaringerne fra ”Corona-skolen” fra før sommerferien er blevet 

modtaget med stor interesse, både lokalt og centralt. Flere folketingspolitikere har vist 

interesse for resultaterne 

Der var en drøftelse af, hvilke ting der kan integreres i normalskolen. Større sammenhæng 

i undervisningen i dagligdagen, mindre hold og lidt kortere skoledag. Det kan være virtuel 

deltagelse i møder. Det kan også gælde lederne, der så vil kunne være fysisk mere på 

skolens matrikel. 

Undersøgelsen kan med fordel drøftes på den enkelte skole. 

Pædagogisk Udvalg tager det op på et møde og kommer med et ide-katalog, man kan 

bruge af på den enkelte skole. 

Punktet tages også op i Center-MED samt i SKOK. 

 

 Bilag: Svarene på spørgeskemaundersøgelsen    
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7. Konstituering og årsplan 
 a) Udvalgenes arbejdsopgaver, justeret på baggrund af beslutninger på kredsmødet  

  d. 17/6-20. Endelig udvalgsplacering. 

 

 a) Udvalgenes arbejdsopgaver justeret på mødet 17. juni, endelig udvalgsplacering: 

  FE, MRA og VK har justeret udvalgene opgaver. De sidste folk kom på plads i 

  udvalgene. Dertil blev arbejdsmiljøet delt i to mellem de to udvalg.  

  FU: FE, MRA, MBL, RB, LP 

  PU: VK, SBK, PJ, EJ, FB 

  Ny repræsentant i SKOK: MBL 

 

 b) Ændring i årsplanen, bl.a. på grund af flytning af kredsstyrelsesinternatet. 

 

 b) Kredsstyrelsesinternatet flyttes til 29-30. september. Dertil er der et par ændringer i 

  mødeplanen. De ligger i drev. 

 

 Bilag: - Revideret plan for konsitutering og udvalgenes arbejdsopgaver 

   - Revideret årsplan 

 

8. Kredsstyrelsens arbejdsområder i 2020/21 
 a) Kort status på DLF´s organisationsudviklingsprojekt ”Er vi gearet til fremtiden?”. På 

  kongressen d. 22. – 23. september lægges der op til beslutninger, der kan have indfly-

  delse på arbejdet og strukturen i de lokale kredse. 

 

 a) Bilaget blev kort gennemgået. Der er noget i bilaget, der kan få betydning for  

  kredsens arbejde. 

 

 b) Fokuspunkter i kredsstyrelsens arbejde 

  Gennem de seneste år har vi drøftet fokuspunkter i kredsstyrelsens, herunder udvalge-

  nes, arbejde. Disse fokuspunkter må i høj grad relatere til den aktuelle fagpolitiske 

  situation og til den skolehverdag, som findes i Hvidovre. 

  Drøftelse af hvilke fokuspunkter, vi skal have i indeværende skoleår og hvordan vi 

  bedst muligt får fulgt op på dem. 

 

 b) Der var en drøftelse af de mulige emner. Følgende er i fokus: 

- Nyuddannede/nyansatte medlemmer 

- Arbejdstid efter periodeforhandlingerne 

  Vi tager det op igen på næste møde efter udvalgsbehandling. 

 

 

 Bilag: - Notat om ”Er vi gearet til fremtiden?” af FE 

   - Beskrivelse af pejlemærkerne i ”Er vi gearet til fremtiden?” 

   -  Beskrivelse af muligheden for centralisering af arbejdsopgaver 

   - Notat fra FE om fokuspunkter 

   - Beskrivelse af fokuspunkter fra kredsmødet juni 2019 
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9. Ekstraordinær generalforsamling 
Aftale om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Punkter er regnskab og budget. 

Øvrige punkter kan være resultatet af periodeforhandlingerne og OK-21. 

 

Det foregår tirsdag 8. september. Vi starter kl. 16.30. Sted følger. 

 

 

TR-timen 
 

10. Skoleårsstart 
 Status på tilbagevenden til en mere almindelig skole. 

 

 Vi er tilbage til normal undervisning, men retningslinjerne for kontakt mellem lærer/elev 

 og lærer/lærer gælder fortsat. 1 meter mellem lærer og elev og 2 meter ved 

 tavleundervisning. Retningslinjerne for håndvask og afspritning gælder også fortsat. 

 Rengøringen er et problem på en del af skolerne. Rengøringen skal fortsat være i fokus. 

 Retningslinjerne fra Undervisningsministeriet siger, at der skal være hyppig og gentagen 

 rengøring af kontaktpunkter. 

 Der bør ikke spares på noget så vigtigt som rengøringen. Specielt ikke, når smittetallet 

 generelt er stigende. Det må også understreges, at staten har tildelt kommunen midler til 

 ekstra Corona-udgifter. 

 Nogle steder skal der stadig dækkes mere tilsyn end normalt, hvilket presser 

 medarbejderne. Med opdelingen i zoner i pauserne, kommer der til at gå meget tid med at 

 bringe og hente eleverne. Pædagogerne skal igen indtænkes i tilsynsordningen, nu hvor der 

 ikke er børn i SFO’en i undervisningstiden. 

 

 Bilag:  Aktuelt om arbejdsmiljø nr. 7/2020 

  

11. Nye lærere 
 a) Kontrol af lønskemaer 

a) Der kommer kontrolskemaer på næste møde. 

 

b) Mapper til nye lærere 

b) Der er ved at blive lavet velkomstmapper til de nyansatte. De kan hentes næste 

 onsdag. Det er en god ide at holde et kort velkomstmøde i et frikvarter i starten af 

 året. 

 

 

12. Folkeskolelov/overenskomst 
 Hvilke regler gælder i forhold til folkeskoleloven og overenskomsten i forbindelse med 

 ansættelse af lærere? 

 

 Der er lagt en pjece i drev med info om, hvem der kan ansættes til at undervise i 

 folkeskolen og de overenskomstmæssige forhold i den forbindelse. Vi tager den op igen. 

 

 Bilag: Pjece – Hvem kan ansættes til at undervise i folkeskolens fag 
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13. Punkter til næste møde 
 Oktoberfest 

 Arbejdstid 

 Corona-skole 

 Budget 

 Kongres 

 Generalforsamling 

 Andet? 

 

14. Gensidig orientering 
 Der er et par skoler, der lige har eller skal til at ansætte ledere.  

 

15. Meddelelser 
 a) Formand: Husk at aflevere kopi af opgaveoversigterne.  

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Referatet er kommet ud. 

 i) SKOK: Næste møde er 24. september. 

 j) Andre: Intet. 

  

16.  Eventuelt 
 

 Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB                                     


