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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 

 

29. oktober 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2020 kl. 10.30 – 14.45 virtuelt  

 

Afbud: EJ  

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 7. oktober 2020  
 Bilag: Referat fra den 7. oktober 2020  

  

 Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Corona 
 

 Status på den aktuelle corona-situation på baggrund af de seneste stramninger. 

 Aktuelle udmeldinger. 

 Orientering og drøftelse. 

  

 Bilag: - Orientering om de seneste udmeldinger til skolerne 

    Kredsudsendelse nr. 103 

 

 Der var en runde med status på skolerne. Smittehyppigheden er meget forskellig. 

I forhold til hjemsendelser og opsporing af smittekæder er det vigtigt, at skolen kontakter 

Corona-hotline og ikke kører efter egen mavefornemmelse.  

Medarbejdere, der har været i tæt kontakt med den smittede, har ret til at komme i fast-

track-test.  

Hvis en lærer formodes at være smittet på skolen, skal det anmeldes som en arbejdsskade. 

Det er vigtigt, at skolen er skarp og tydelig på kommunikationen, når der er tilfælde af co-

ronasmitte, både til medarbejdere, forældre og elever, så der ikke opstår utryghed.  

Flere steder har ledelsen en ”Corona-General”, der står for kommunikation. Det ser ud til 

at fungere godt. 

Alle klasserejser er aflyst resten af året. Forældre har kun i særlige tilfælde adgang til sko-

len. 

Med hensyn til ture ud af huset er der lidt forskellige holdninger på skolerne. Det er nu 

gjort klart, at lærere har ret til at bruge visir. Brugen af mundbind aftales lokalt. 
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Det anbefales, at man holder hyppige korte MED-møder eller TRIO-møder om konkrete 

problemer 

Det undersøges i centeret og hos hovedforeningen, om det er tilladt at optage virtuelle sko-

le/hjemsamtaler og hvor de eventuelt må lagres. 

Ved streaming af undervisningen skal GDPR-reglerne overholdes. 

 

4. A20 
 

Opfølgning på webinaret om A20.  

Kort drøftelse af det videre arbejde med implementeringen 

 

 Bilag: A20 

   Kredsudsendelse nr. 102 om A20 

 

Webinar mandag og tirsdag. Det meste var kendt stof, men det var positivt at ledelse og 

TR så det sammen. Opgørelsen af arbejdstiden hver tredje måned er blevet bemærket nog-

le steder. Der var en kort drøftelse af aftalen og det videre arbejde. 

 

5. Inklusionsundersøgelsen 

 

 Status på arbejdet med inklusionsundersøgelsen.  

Bliver skolernes inklusionshandleplan brugt? 

 

Bilag: Undersøgelsesresultaterne fra 2017  

 

Det er aftalt, at den udsendes i efteråret. Der mangler lige en godkendelse fra Center-MED, 

som den udføres i samarbejde med. Spørgsmålene er i udgangspunktet de samme som i 

undersøgelsen for tre år siden, så det kan ses, om inklusionshandleplanen har hjulpet. 

Det vil være en fordel, hvis den bliver taget op på et planlagt møde, så der bliver givet no-

get tid til den. Der var en drøftelse af, hvordan den skal sendes ud. 

    

6. Forebyggelse af stress 
 

 Hvordan sætter vi fokus på stressforebyggelsen? 

 

 Bilag: Materialer om stress 

 

Der var en kort info fra PU om, hvordan vi fanger nogle af stresstilfældene, inden det bli-

ver til langvarige sygemeldinger. Der lægges op til en drøftelse af, hvad vi som TR kan 

hjælpe med, før det går galt. 

Kommunen laver en 3-i-en undersøgelse i starten af 2020. Der vil det her også kunne spil-

le ind. 

En stor del af arbejdet med at forebygge stress hænger uløseligt sammen med den profes-

sionelle kapital.  

En ide er, at det skal være et punkt på TRIO. Det har nogle skoler gjort før med større eller 

mindre succes. 

PU arbejder videre med det. 
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7. Socialt arrangement 
  

Det aftales, hvad vi som Hvidovre Lærerforening skal gøre som kompensation for ikke af-

holdte sociale arrangementer i 2020. 

 

Bilag: Forslag til muligheder 

 

Der var en drøftelse af, hvordan vi afholder et socialt arrangement for kollegerne. 

Vi tager den op igen efter 22/11. 

    

8. Høring om ferie/fridagsplan 

 
Ferie/fridagsplanerne for eleverne for skoleårene 2022/23, 2023/24 og 2024/25 er sendt i 

høring. 

Indhold i høringssvar aftales. 

 

Bilag: Forslag til ferie/fridage 

 

Der er ikke umiddelbart nogle indsigelser herfra. Hvis man lokalt i skolebestyrelsen har 

gode forslag, så er det fint.  

Man bør være opmærksom på, at det ikke er antallet af skoledage, der er fastsat, men an-

tallet af elevernes timer. Det kan måske løse problemet med en enkelt indeklemt dag det 

ene skoleår. 

 

TR-timen 
 

9. Nye lærere 
 

Lønskemaer – tjek.  

Overblik over nye lærere med og uden læreruddannelse. Medlemmer. 

 

Der var en drøftelse af, hvordan vi får tjekket lønreferaterne. Nogle steder går det lidt co-

rona-trægt i øjeblikket. 

 

10. Elevplaner 
  

Hvad er kravene til elevplaner på den enkelte skole? De formelle krav til elevplaner findes 

på ministeriets hjemmeside her. 

 

Bilag: Elevplaner i folkeskolen, fra UVM 

  Elevplaner i folkeskolen, anbefalinger fra rådgivningsgruppe 

 

Der var en runde fra skolerne omkring elevplanerne. Det er meget forskelligt, hvor meget 

der har været talt om det ude på skolerne.  

 

 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/elevplaner
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11. Undervisningsportal 
 

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen om valget af undervisningsportal drøftes kon-

sekvenserne på den enkelte skole. 

Det drejer sig om: 

 Er det nok med én portal? 

 Har der været inddragelse af de involverede lærere? 

 Bøger contra portaler 

 ?? 

 

 Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelsen 

 

Det er forskelligt, om man bruger bøger+portal eller udelukkende portal. Der var en runde 

med, hvor meget indflydelse lærerne har på, hvilke portaler skolen indkøber udover kom-

munens Gyldendal. Det kommer af en kommunal budgetbeslutning i 2018 om besparelser 

via stordrift. I henhold til folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der beslutter hvilke un-

dervisningsmaterialer, der skal anvendes.  

Drøftelsen gav anledning til en debat om, hvor vi på kommunalt niveau generelt kan drøfte 

spørgsmål af pædagogisk karakter. Det vil være hensigtsmæssigt med et pædagogisk ud-

valg, der repræsenterede både ledere, vejledere og Hvidovre Lærerforening. 

 

12. Arbejdstid 
 

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

 

Der var et spørgsmål om, hvad der sker med timerne, hvis man skal være vikar, men er 

syg. Der tæller timerne, så man ikke skal læse dem en anden dag 

 

13. Punkter til næste møde 
 

 Arbejdstid 

 Ting fra kredsformandsmødet - bl.a. OK-21 og gearet til fremtiden 

 Live-streaming af undervisning fra klasselokalet – GDPR-regler 

 Opfølgning på Folketings-millionerne og FI-indsatser 

 Fælles temadag den 2. december 

 

14. Gensidig orientering 

 
 Det var enormt spændende 

 

15. Meddelelser 
 a) Formand 

 b) Næstformand 

 c) Kasserer 

 d) Interne udvalg  

 e) Eksterne udvalg 

 f) Kursusudvalg 
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 g) Center-MED 

 h) Hoved-MED 

 i) Skolekontaktrådet 

 j) Andre 

  
a) A20 er kommet i pjeceform. De er bestilt til alle skoler 

b) Intet 

c) Intet 

d) Intet 

e) Arbejdsmiljøforum 27/10. Omhandlede primært Corona, men også arbejdsskadevirk-

ninger. Temadagen i januar er udskudt. 

f) Intet 

g) Intet 

h) Møde den 3. november. Omhandler 2 x corona, teknologipolitik og ny bekendtgørelse 

om psykisk arbejdsmiljø 

i) Intet 

j) Intet 

 

16.  Eventuelt 
 

 Intet til referat 

 

 

 

 

 

 

ORD: MRA   REF: RB                                     


