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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 
 

17. august 2021 

 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag d. 11. august 2021 kl. 10.30 – 14.30 på kredskontoret, 

Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
1. Godkendelse af referater fra d. 5/5 og d. 9/6-21 
 Referaterne blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
 Den kom på plads. 

 

3. Kredsinternat d. 2. - 3/9-21 
 a) Foreløbigt program 

  MBL gennemgik det foreløbige program. Det ligger i mappen "Bilag punkt 3". 

  Det indeholder bl.a. "Er vi gearet til fremtiden - lokalt?" Der kommer 2 konsulenter 

  fra DLF og hjælper med det.   

  Der kommer besøg fra Skolechef René Rasmussen Sjøholm på dag to. Der var en 

  drøftelse af, hvilke emner vi gerne vil drøfte med René. Dette tages op på udvalgs-

  møderne d. 18/8, hvorefter udvalgsformændene udvælger emnerne, der videre- 

  formidles til René. 

 

 b) Underholdning 

  De ansvarlige for underholdningen blev udpeget. 

 

 c) Transport 

  Der er pt. 3 biler med plads til +12. Så vi er dækket ind. 

 

 Bilag: Foreløbigt program 

 

4. Hvidovre Kommunes budget 2022 - 2025 
 - Det samlede forslag fra direktionen kan ses her: Budget - Hvidovre Kommune 

 - MBL og MRA orienterer om særlige opmærksomhedspunkter. 

 MBL redegjorde for budgetforslaget for 2022. Der er ikke planlagt besparelser eller 

 tilbageførsler af tidligere besparelser på skoleområdet. Så er der overslagsårene, hvor der 

 pt. heller ikke er planlagt ændringer på vores område. Et stigende børnetal betyder, at vi 

 skal kunne rekruttere og fastholde. Der ligger en stor udfordring på vores område. 

 Vi skal have høringssvar klar inden fredag d. 20. august. 

 

mailto:014@dlf.org
http://www.dlfkreds14.dk/
https://www.hvidovre.dk/Hvidovre/Hvidovre-i-tal/Budget


2 

 

5. Opgaveoversigter 
 Vi laver en workshop d. 8/9, hvor vi hjælper hinanden med at indtaste 

 opgaveoversigterne, så vi kan få et overblik over, hvordan det ser ud. Materialet deles med 

 kommunen som led i A2650. Alle TRére skal have udleveret opgaveoversigterne fra 

 skolen inden denne dato. 

 

6. Kommunalvalg 16. november 2021 
 a) Tilbagemelding fra kursus ved PJ og MBL 

  Der blev meldt tilbage fra kurset. Alle materialer fra kurset ligger i mappen "Bilag til 

  punkt 5". 

 

 b) Planlægning af vores strategi 

  Der var en drøftelse af, hvilke(t) hovedemne(r), vi skal have fokus på op til valget. 

  - Rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere 

  Der arbejdes videre med emnet i udvalgene. 

  Der var en drøftelse af, hvilke kanaler vi skal lægge vores hovedfokus på. 

 

 Bilag: DLF-kursus 

 

7. Aftale om større frihed 
 Temadag - hvem og hvordan planlægger vi denne? 

 

 Der gives mulighed for at droppe bl.a. elevplaner og kvalitetsrapporter, konvertering af 

 UUV til 2-lærertimer. Der skal afholdes en temadag, hvor det skal drøftes, hvilke ting vi 

 gerne vil have i Hvidovre. MBL tager en dialog med René om dato for temadagen. 

 

8. FE´s reception d. 13/8 
 Status og de sidste aftaler på plads. 

 

 Der kommer en del taler og andre indslag. Har man spændende ting på programmet, 

 kontakter man PJ. Der kom styr på, at der er nogle, der hjælper MRA med at sætte op og 

 pille ned efterfølgende. 

 

9. Er vi gearet til fremtiden - lokalt? 
 Kontorfællesskab med Rødovre og Brøndby (langt) ude i fremtiden? 

 

 MBL er inviteret til kaffemøde med et par af kredsformændene i Rødovre og Brøndby til 

 en drøftelse af et fælles kredskontor. Der var en drøftelse af tankerne omkring denne idé. 

 

10. Nye Coronaretningslinjer 
 Hvilke konsekvenser har de nye retningslinjer og hvad skal vi være opmærksom på? 

 

 Der var en tilbagemelding fra skolerne i forhold til, hvor meget det fylder. Det er 

 indtrykket, at flere af de 12-15-årige elever er i gang med vaccinationsprogrammet. 

 På nogle skoler er der blandt medarbejderne en bekymring for smitte. 

 

11. Nye lærere/uddannede lærere 
 Indledende drøftelse af, hvordan vi i kredsstyrelsen vil kvalificere "onboarding" af nye 
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 lærere, særligt nyuddannede lærere, jf. A20/A2650. 

 Status på situationen omkring andelen af uddannede/ikke-uddannede lærere, samt 

 yderligere drøftelse af, hvordan vi løfter antallet af uddannede lærere i Hvidovre 

 Kommune. 

 

 Punktet udskydes til et senere møde. 

 

TR-timen 

 
12. Nye lærere 
 Lønskemaer - tjek. 

 Opgaven med indrapportering af nye lærere overgår til RB. 

 

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

   

 På en skole er der nogle udfordringer med pause-tilsynstiden. Der er afsat for få timer til 

 at dække elevernes pausetid. Vi nedsætter en arbejdsgruppe efter workshoppen d. 8/9-21. 

 

 Der er et par skoler, hvor der er pædagoger, der er i skoledelen, går til pædagogløn, 

 selvom flere af opgaverne ligger inde under læreropgaver. Dertil er der en problematik 

 ved medarbejdere, der både er i skolen og i SFOén og deres ansættelse er delt op. Hvad er 

 så lærer og hvad er pædagog? 

 På nogle skoler har man afskaffet køkkenpersonalet og rengøringsopgaven er så lagt ud til 

 lærerne. 

 

14. Skolens budget 
 Hvad har vi krav på at vide om skolens budget? Som TR? I MED? i Skolebestyrelsen? 

 

 Udskydes til næste møde. 

 

15. Punkter til næste møde 
 - Kredsstyrelsesinternat d. 2. - 3/9-21 

 - Arbejdstid 

 - KV21 

 - Oktoberfest 

 - Nye lærere 

 -  

 

16.  Gensidig orientering 
 Det var vildt spændende. 

 

17. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Mange henvendelser pga. kontingentændringen. I må gerne lige skrive ud, 

  at det fremover hedder betalingsservice. Der ligger link på hjemmesiden til nyt PBS-
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  nr. 

 d) Interne udvalg: Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Der var budget i går og det er der igen i næste uge. 

 i) SKOK: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

 

18. Eventuelt 
 Der står nogle ting, som kunstudvalget skal finde ud af, hvor skal hænge, så 

 kredskontoret kan fremstå endnu hyggeligere. 

 

  

  

  

Referent: RB 

 

 

 

 


