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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 2021 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. april 2021 kl. 10.30 – 14.30. 

 

Virtuelt i meet – link følger 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 17. marts og 7. april 2021 
 Referaterne blev godkendt. 

 

 Bilag:  - Referat fra den 17. marts 2021 

   - Referat fra den 7. april 2021 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. A20/A2650 

 
a) Økonomiudvalget godkendte aftalen den 7. april. Dermed er aftalen godkendt af beg-

 ge parter. 

 Det er aftalt, at vi holder et virtuelt orienteringsmøde om aftalen for ledere/TR på 

 skolerne. Datoen er ikke fastlagt endnu, men bliver sandsynligvis uge 17 eller 18. 

a) Der afholdes præsentationsmøde d. 29/4 kl. 14-16. 

 RR, FE og den nyvalgte formand for Hvidovre Lærerforening præsenterer det fra råd-

 huset. Det anbefales at se det sammen med skolelederen. 

 Aftalen kommer ud via Aula og Hvidovre Lærerforening formidler det i et nyhedsbrev 

 til medlemmerne med link til aftalen på hjemmesiden. 

 

b) Udmøntningen på skolerne. 

 b) Der var en runde med status vedrørende skoleplanen fra de enkelte skoler. Det virker 

  til, at man er i gang ude på skolerne. Nogle skal til at starte på fagfordelingen. 

 

 Bilag:  A20/A2650  

  

4. Generalforsamling 15. april 
 

 Endelige aftaler om afviklingen af generalforsamlingen. 
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 Der er lige over 30 tilmeldte inkl. kredsstyrelsen. Det foregår på Meet. Alle deltagere får 

 tilsendt et link. Det er Mentimeter, der bruges ved evt. kampvalg af formand. Det er An

 ders Liltorp, der er dirigent. Anders er formand for Rødovre Lærerforening. 

 

Bilag: Materialer til generalforsamlingen. Drev Hvidovre Lærerforening/GF 2021 

 

5. Corona-situationen 
 

 Den aktuelle situation netop nu. 

 

 Der var en runde med situationen de forskellige steder. Især på én skole har man haft et 

 større smitteudbrud. Andre steder er der enkelte smittede/hjemsendte. 

 Selve testningen virker til at fungere. Det er vigtigt, at boblerne holdes. 

 Der er et par skoler, hvor afgangsklassernes timer er beregnet til at slutte 31/5, så der skal 

 man se på, hvor mange ekstra opgaver (uv-andet), der er for de lærere. 

 Det er rigtigt fint, at testsvarene kommer på sundhed.dk. Der har dog været noget forun-

 dring over, at det tager så lang tid, før det kommer ind på sundhed.dk 

 Nogle steder er der lidt udfordringer omkring afvikling af klasserejser. Som det ser ud nu, 

 bliver klasserejserne ikke afviklet. 

 Klasserejser, der ikke bliver afviklet i år, kan afholdes næste år, hvis der gives timer til det 

 næste år. 

 

 Bilag:  Relevant coronamateriale – ligger i drev under Hvidovre Lærerfor-

ening/coronainformation 

 

6. Klasselærerrollen 
 

 Drøftelse af klasselærerrollen og hvordan den praktiseres på skolerne. 

 

 Der var en drøftelse af, hvordan klasselærerfunktionen udmøntes i praksis. Flere steder 

 hæver man timetallet til opgaven, da opgaven er blevet mere omfattende med årene. 

 Det er vigtigt, at timetallet hænger sammen med omfanget i praksis. Ellers skal man i dia-

 log med ledelsen om, hvor man finder timerne til belastende enkeltsager/FI-møder. På 

 nogle skoler gives der efterfølgende ekstra tid ved sådanne møder. 

 Nogle steder kalder man klasselærere for kontaktlærere. Folkeskoleloven bruger betegnel-

 sen klasselærer. 

 Hvis man har funktionsbeskrivelser liggende, sendes de til kredskontoret til inspiration. 

 

 Bilag: - Klasselæreropgaven – bilag til skoleplanen 

   - Oversigt (svar på spørgeskema) over klasselærerrollen på skolerne i Hvidovre 

   - Folkeskoleloven om klasselærer 

 

7. OK-21 
 

Kort status på urafstemningen.  Afstemningen slutter den 19. april kl. 9.00. 

Stemmebarometeret for Hvidovre kan følges her 

 

Med hensyn til stemmedeltagelse fører Præstemoseskolen, men Frydenhøjskolen kæmper 

det bedste, de har lært. Resten af flokken halter efter.  

https://votes.assembly-voting.com/dlf-ok21/turnout/segment2?utf8=%E2%9C%93&s=014
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Bilag:  Kredsudsendelse nr. 53 om afstemningen 

 

 

TR-timen 
 

8. Nye lærere 
 

Lønskemaer – tjek.  

Overblik over nye lærere med og uden læreruddannelse. 

 

 MBL sender mails, når der er nye. Husk at melde tilbage. 

 

9. Arbejdstid 
 

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

 

 Intet. 

 

10. Punkter til næste møde 
• Der skal planlægges et ordentligt farvel til Flemming Ernst 

• Corona 

• Ny formand 

• Er vi gearet til fremtiden? 

• Kommunalvalg 

• Ledelsesopgaver der lægges ud til 

•  

 

11. Gensidig orientering 

 
 Det var særdeles interessant. 

 

12. Meddelelser 

 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Intet. 

 i) Skolekontaktrådet: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

 

  



 4 

13.  Eventuelt 
 

 Der blev spurgt ind til ledelsesopgaver, der lægges ud til lærere. Det kommer oveni, at 

 ledelsesbesparelsen aldrig er blevet udmøntet på antallet af ledere. 

 Emnet tages op som et punkt på kommende kredsstyrelsesmøde. 

 

 

 

Referent: RB                                     


