
 
16. april 2021 

 

Generalforsamling i Hvidovre Lærerforening 
 

På generalforsamlingen i Hvidovre Lærerforening i går blev Morten Bo Larsen valgt som ny 

formand for foreningen med virkning fra 1. maj. Stort tillykke til Morten med valget. 

Min mundtlige beretning indeholdt følgende emner: 

• A20 og pejlemærkerne for A20 

• Vores lokale arbejdstidsaftale, A2650 

• OK-21 

• Antal læreruddannede i lærerstillingerne 

• Hvidovre Lærerforening, organisering  

• Corona  

Generalforsamlingen vedtog en udtalelse til kommunen, hvor vi opfordrer til et samarbejde 

om at få ansat flere læreruddannede i lærerstillingerne på kommunens skoler. Lige nu er det 

kun 82 % af stillingerne, der er besat af læreruddannet personale. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det udviste et mindre underskud på ca. 11.500 kr. ud 

af en omsætning på ca. 2.160.000 kr. 

Budgettet blev vedtaget. Der er budgetteret med uændret kontingent, det vil sige 560 kr./må-

ned for aktive medlemmer og 90 kr./måned for pensionister. 

Et forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Forslaget førte vedtægterne ”up to date”. 

Referat fra generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside i næste uge. 

 

A20/A2650 
 

Vores lokale arbejdstidsaftale er nu endelig godkendt. Aftalen bygger på A20 og vores tidli-

gere fælles forståelse. Vi kalder den A2650 – efter Hvidovres postnummer. Aftalen kan ses på 

vores hjemmeside i næste uge. Aftalens hovedindhold præsenteres for ledere, tillidsrepræsen-

tanter og suppleanter på et møde den 29. april. 

Jeg vil her nævne et par ting fra aftalen, som er indeholdt i A2650 men ikke i A20: 

• Arbejdstiden fordeles på 205 arbejdsdage.  

• Der skal timetal på alle opgaver på opgaveoversigten, der skønnes at have at omfang på 

20 timer eller mere. 

• Tilstedeværelsen med mening, hvilket vil sige, at man skal være på skolen til undervis-

ning og møder. 



• Skolelederen har ansvaret for at sikre at der er tilstrækkelig tid og rum til både indivi-

duel- og fælles forberedelse hos den enkelte lærer og med respekt for dennes professio-

nelle råderum. 

• For at sikre gennemskueligheden i opgaveoversigten skal der foreligge funktionsbeskri-

velser, der angiver indhold, omfang f.eks. årshjul for de øvrige opgaver. Særligt skal 

der på hver enkelt skole være tydelige beskrivelser af forventninger til funktionerne 

som hhv. klasselærer og faglærer.  

• Skolelederen har ansvaret for, at der etableres en lokal struktur for mentorordning for 

nyuddannede lærere. Strukturen drøftes løbende med tillidsrepræsentanten og kan til-

passes herefter. 

 

OK-21 
 

Sidste frist for at stemme om OK-21 er mandag den 19. april kl. 9.00. Lige nu har 47 % stemt 

i Hvidovre. Du stemmer ved at benytte det link, du har fået tilsendt fra hovedforeningen eller 

ved at gå ind på DLF’s hjemmeside her og stemme ved at logge ind med NEM-ID. 

Kredsstyrelsen anbefaler, at man stemmer ja til OK-21. 

 

 

 
På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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