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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 

 

9. oktober 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. oktober 2020 kl. 10.30 – 14.45 virtuelt  

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 16. september 2020  
 Bilag: Referat fra den 16. september 2020  

 

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

 Den udsendte dagsorden følges 

 

3. Corona 
 

 Status på den aktuelle corona-situation og de afledte spørgsmål. 

 Regler for streaming fra undervisningen. 

 

 Bilag: - Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Covid-19 fra 17. september 

   - Orientering fra FE om møde i Center-MED om Corona 

   - Orientering fra DLF’s formand om indsatsen for at begrænse smitten 

   - Kredsudsendelse nr. 89 om hjemsendte elever og retten til undervisning 

   - Aktuelt om arbejdsmiljø nr. 8 

 

Runde med status fra skolerne. De fleste steder tages problemer i TRIO. Nogle skoler har 

udfordringer med afstanden. Der er enkelte elever og medarbejdere, der er hjemsendt, men 

ikke noget stort. Der er igen indført begrænsninger på diverse personalerum. 

De fleste steder holder man møderne virtuelt.  

Begrænsningerne lige nu gør, at moralen lider lidt forskellige steder. 

Der var en runde med tilbagemeldinger omkring motionsdagen på fredag. 

Der var et spørgsmål til, hvordan man gennemfører afgangsprøver i fx Idræt og H&D. 

Hvis restriktionerne fortsætter, vil det udfordre elevernes muligheder for at klare prøverne. 

I forbindelse med virtuel undervisning til hjemsendte, så er det efter vores opfattelse i strid 

med GDPR at streame direkte fra undervisningen. 
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4. Kongres den 23. september 
 

Kort orientering om kongressen den 23. september. 

Det vides endnu ikke, hvornår kongressens øvrige punkter skal behandles. 

 

 Bilag: Kongresvedtagelse om A20 

   Krav til OK-21 

 

Kort orientering fra kongressen. Der var en god stemning. Tre punkter var på dagsorde-

nen: 

- A20 

- OK-21 

- Formandsvalg 

 Se bilag. 

 

5. Arbejdstid 

 

a) Orientering om det videre arbejde med A20 lokalt. 

Afklaring af de vigtigste emner, der skal indgå i drøftelsen med kommunen om en lo-

kalaftale. 

 

b) Optælling af opgaveoversigter 

Foreløbige resultater. 

 

Bilag: Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 30. september 

Kort oversigt over resultaterne fra de indtil nu optalte skoler. De samlede optæl-

linger ligger i drev under arbejdstid/2020-21 

 

a) Orientering om det videre arbejde lokalt med A20: 

Det er aftalt, at leder og TR på den enkelte skole deltager i et webinar omkring imple-

menteringen af aftalen. Der skulle have været møde i morgen, men det er aflyst. Planen 

er stadig at være færdige med en ny lokalaftale inden nytår. 

 

b) Optælling af opgaveoversigter: 

780-timers hensigten har været udfordret i år. Ca halvdelen af de fuldtidsansatte lære-

re på de optalte skoler ligger over, hvilket er problematisk  

   

6. Lokale lønforhandlinger 
 

 De lokale lønforhandlinger på skolerne gennemføres i henhold til procedureaftalen. 

 Det er vigtigt, at frigjorte lokale lønmidler genforhandles. 

Orientering om løntillæg på skolerne og hvordan det kan tjekkes, at de korrekte løntillæg 

udbetales. 

 

 Bilag: Skoleaftaler 

 

FE udsender lønforhandlingsbegæringer ud til skolelederne. De nuværende aftaler ligger i 

drev. 
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Nogle steder har man en udfordring vedrørende individuelle aftaler med medarbejdere, der 

ikke lever op til de lokale/centrale aftaler.  

     

7. Budgetmodeller 
  

De to forslag til budgettildelingsmodeller har været i høring. Det drejer sig om inklusi-

onsøkonomien og specialundervisningstilbuddene. 

Forslagene skal politisk behandles i november. Aftale om hvordan vi kan påvirke proces-

sen, så den indbyggede besparelse, der ligger i budgettildelingsmodellen, ikke gennemfø-

res. 

 
Bilag: Høring om budgettildelingsmodel vedr. inklusion på almenområdet 
  Høring om budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene 

  Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 30. september 

  

 Budget for 2021-24 er vedtaget i kommunalbestyrelsen.  

Vi skal stadig have fokus på besparelsen på specialgrupperne. Der skal være flere elever 

for de samme midler.  

Det udfordrer inklusionsopgaven, når der spares på ressourcerne.  

Derefter var der en drøftelse af inklusionshandleplanens liv ude på skolerne. Nogle steder 

er det indtrykket, at den aldrig er gået død. Nogle steder kan det måske skyldes Corona. 

  

8. Kredsstyrelsesinternat 

 
 Orientering om indholdet i kredsstyrelsesinternatet. 

 

Afholdes på Frederiksdal 20-21. oktober. FE orienterede kort om noget af indholdet. Øvri-

ge input er velkomne. Programmet kommer ud senere. Transporten koordineres via mail. 

 

 

TR-timen 
 

9. Nye lærere 
 

a) Lønskemaer – tjek.  

Overblik over nye lærere med og uden læreruddannelse. Medlemmer. 

 

b) Lærere til fleksible indsatser (FI), der tages af 5 mio. kr. puljen og de ekstra lærere, 

der ansættes på baggrund af den statslige pulje, der for Hvidovres vedkommende er på 

2,9 mio. kr. 2020 

Tilbagemelding på hvordan status er på den enkelte skole. 

 

 

a) Lønskemaer: 

De uproblematiske kommer i dueslaget, resten tager MBL med på internatet. 
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b) Lærere til fleksible indsatser: 

Flere steder oplever vi, at de fleksible indsatser ikke udføres af læreruddannede. Der 

var en runde med tilbagemeldinger fra skolerne. Det har været svært at få klarhed over, 

hvorvidt de 2,9 mio er kommet i anvendelse. Udfordringen i den forbindelse er også, at 

der ikke er fuld klarhed over, hvor stor puljen er de kommende år, da Folketinget ikke 

har besluttet det endnu. Midlerne skal bruges til flere hænder ude i klasselokalerne og 

ikke til koordinerende opgaver, støttecentre mv. 

 

10. Regler for kortere skoledag 
  

 Mulighederne for afkortning af skoledagen og vekslingen til to-lærertimer gennemgås.  

 

I 2016 blev det muligt at veksle noget af den understøttende undervisning til tolærertimer 

på 1-3. klassetrin og dermed forkorte skoledagen. I 2019 blev skoledagen forkortet perma-

nent forkortet for 1-3. klasse og vekslingen af understøttende timer til tolærertimer/andre 

understøttende indsatser blev udvidet til hele skolen. 

Man kan ikke fjerne den understøttende undervisning som led i en besparelse. Timerne 

skal bruges. FE sender et notat ud. 

 

11. Klasselærerfunktionen 
 

Klasselærerfunktionens omfang er steget gennem de seneste år. Det vil være hensigtsmæs-

sigt, hvis vi i samarbejde med kommunen kan udarbejde en beskrivelse af, hvad der for-

ventes af en klasselærer. 

Tilbagemeldinger og drøftelse. Gerne konkrete eksempler på øgede opgaver. 

 

Bilag Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 30. september 

  Folkeskolelovens § 18 stk. 5 om klasselærerrollen 

 

Efter drøftelse i fagligt udvalg lægges der op til at udarbejde en beskrivelse af, hvad 

klasselærerfunktionen dækker over. Nogle steder har man erkendt, at opgaven er blevet 

større efter reformen, så der er man begyndt at hæve tiden fra de oprindelige 75 timer. 

Pædagogisk udvalg ser på de beskrivelser, der allerede ligger på et par skoler og forsø-

ger at sætte noget sammen. 

 

12. Arbejdstid 
 

 Afklarende fortolkninger, spørgsmål m.m. Fremsendes så vidt muligt inden mødet. 

 

Nogle skoler holder opfølgende dialogmøder. På en enkelt skole har ledelsen og TR ud-

sendt en plan, hvor man kan booke sig ind. Andre steder er der sendt en indbydelse ud, 

dog uden bookingskema. 

De opfølgende dialogsamtaler er en del af vores fælles forståelse. 

 

13. Punkter til næste møde 
 

- Arbejdstid 

- Opfølgning på webinar fra KL/LC 
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- Høring om ferieplaner for eleverne 

 

14. Gensidig orientering 

 
 Det var enormt spændende. 

 

15. 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 

 

 f) Der har været møde og det handlede primært om evaluering af kongresforberedende 

kursus. Der arbejdes på et kursus omkring “Er vi gearet til fremtiden?”. Corona er 

problematisk i forhold til TR-uddannelsen (og andre kurser) og aflyste medlemsar-

rangementer. Vi tænker kreativt på internatet. 

 g)  Der var møde for 14 dage siden. Referenten er syg, så referatet er ikke kommet. 

Corona var oppe. Inklusionsundersøgelsen ligeså. Besparelserne på specialgrupperne 

blev også nævnt. 

 h)  Der er møde 8. oktober. Konsekvenserne af budgetvedtagelsen er på. Desuden status 

på de aktuelle problemer med Corona. Ligestillingspolitikken skal revideres i kom-

munen. Kommissorium til en arbejdsgruppe drøftes. 

 i)  Der var møde 24/9. Der var gruppedrøftelser omkring distriktsændringer. Der blev 

orienteret omkring processen med budgettildelingsmodellerne. 

 

16.  Eventuelt 
 

 Intet til referat 

 

 

 

 

 

ORD: MRA   REF: RB                                     


