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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 

 

11. november 2021 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af ordinært kredsstyrelsesmøde onsdag den 10. november 2021 kl. 10.30 – 14.45  

på kredskontoret, Gungevej 8a, 1, 2650 Hvidovre 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra den 6. oktober 2021 
Bilag: Referat fra d. 6/10-21. 

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
Ingen ændringer. 

 

3. KV21 

Kort status på udvalgets arbejde. 

 Der er udarbejdet en tegning til deling på de sociale medier samt andre steder, hvor 

 debatten føres. Vi har udvalgt 5 hovedområder, hvor vi laver en lokal “Hvidovre-vinkel” 

 på hver af dem, gerne underbygget med facts og statistik. 

 Der var en drøftelse af, hvordan vi får budskabet så langt som muligt ud på SoMe.  

 

4. Kommuneplan 
Jf. A2650 §2 skal der udarbejdes en kommuneplan. Dette arbejde er i gang, og 

samarbejdsmødet fandt sted den 8/11. Selve processen har været presset, da ”vinduet” for 

dette arbejde er relativt kort. Kredsstyrelsen drøfter processen og resultatet. Yderligere 

drøfter vi, hvordan vi vil evaluere forløbet, og hvilke fokusområder vi har frem mod næste 

års kommuneplan. 

Jf. §3 blev der også afviklet et erfaringsmøde den 13/10.  

 

a. Vi gennemgår kommuneplanen, og evaluerer på processen. 

 Der var samarbejdsmøde mandag den 8/11. PJ, MBL, MRA samt LP deltog. 

 Delegationen refererede fra mødet. Der var en drøftelse af den foreliggende plan, 

 som indeholder de punkter, der er beskrevet i A2650, men som vi anser for være 

 en “minimums-udgave”, der dels gerne må udbygges her og nu, og som vi har 

 aftalt med SKO skal udbygges til næste år. Vi er selv langt i vores arbejde med at 

 udregne gennemsnitligt timetal, og vi afventer med spænding, om vores tal 

 matcher tallet, som er angivet i kommuneplanen. 

 Det kommunale gennemsnit viser i sig selv ikke noget om de forskelle, der er 

 skolerne imellem og dermed heller ikke, hvor mange der ligger over 780. Det 
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 kunne være godt at få med fremadrettet. 

 

b. Vi evaluerer erfaringsmødet og gennemgår udkast til referat af dette. 

Udkast til referater/vidnesbyrd ligger i bilag. MBL gennemgik dem. Kredsen havde 

gerne set, at mødet havde været mere omfattende i tid (fx som en hel eller halv 

temadag). 

Vi går mere i dybden med indholdet på et senere tidspunkt. Det er mange 

forskelligartede emner, der blev bragt på bane på erfaringsmødet. Vi skal se på, hvor 

fokus skal være i første omgang. 

Generelt savner vi, at der havde været tid til en opsamling af de områder, som vi har 

berørt. Dette kunne være udgangspunkt for et nyt møde mellem ledere og TR’ere 

Formen på erfaringsmødet var god til at få alle i tale, og der kom mange gode input 

frem. Målsætningen med mødet står lidt mere uklart, og derfor er det svært at vurdere, 

om det endelige resultat af mødet, er direkte operationel ifht. til det videre arbejde. 

Kredsstyrelsen anerkender den store værdi der ligger i disse fælles møder med ledere, 

og ønsker sig flere af den slags fremadrettet. 

 

c. Vi drøfter hvordan vi kvalificerer arbejdet med skoleplanen, som alle skolerne skal 

i gang med i det nye år. 

Faglig Klub skal ikke bruges til at præsentere en skoleplan. Det er ledelsen, der 

præsenterer den for lærerne. Som TR er vi med til at kvalificere den og tage ansvaret 

for det. 

Hvis vi skal have en god proces, skal vi i gang hurtigt, når skolernes budget foreligger. 

Med udgangspunkt i erfaringsmødets referat, vil vi opfordre til endnu et møde med 

skolelederne ifht. Skoleplanerne. 

Skolens timebudget danner grundlaget for drøftelsen af prioriteringerne. Det er ikke 

praksis på alle skoler, men vi ser ingen andre måder, hvorpå vi som TR kan få et reelt 

overblik over ressourcerne.  

 

 

Bilag: Foreløbig kommuneplan, referat fra erfaringsmødet 

 

5. Temadag d. 17/11 - planlægning 
 Den 17/11 afholder vi vores årlige temadag for AMR’ere, suppleanter og TR’ere. I år har 

 vi fokus på AMR-netværk, bekendtgørelse om arbejdsmiljø samt A2650. Vi har desværre 

 oplevet enkelte steder, hvor det har været udfordrende for vores tillidsvalgte at få 

 mulighed for at deltage. 

 

a. Det endelige program drøftes og fastlægges. 

Der var forslag om at lave et oplæg med nedslag i A2650. Det tager vi med. 

Desuden et forslag om en erfaringsudveksling skolerne imellem. 

VK står for et oplæg om præamblen. 

 

b. Hvilke konkrete udfordringer oplever vi på skolerne ifht. at ledelsen med på, at 

 AMR og suppleant skal have lov til at deltage i vores temadag? Hvilken dialog til 

 skoleledelserne er der behov for? 

Vi vil insistere på, at AMR og TR-suppleanter får mulighed for at deltage på vores 

årlige temadag. Det er en del af rollen som tillidsvalgt.  
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 Bilag: Foreløbigt program for temadagen 

 

6. Kongres 
 Kongressen i år forløb over 3 dage, samt en opvarmningsdag under overskriften 

 ”Udviklingsforum”. Formandens beretning var det helt store punkt i år, hvor der var 

 mange spændende debatter under vejs. 

 

 a. Vi evaluerer kort kongressen og udviklingsforum. 

Der var en runde med oplevelser fra kongressen og mandagens workshops. Der var mange 

gode emner med, herunder medlemskab af LL/DLF, A20, inklusion mm. 

Der blev slået på, at der stadig er nogle kommuner, hvor arbejdet med A20 er svært. At det 

samtidig er kommuner, hvor politikerne har været endog ganske centrale KL-skikkelser i 

forhandlingerne om A20, vækker undring og bekymring.  

DLF’s indregistreringssystem fik lidt kritik med på vejen. 

 

 

7. Bred aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem 
Den 29/10 blev der indgået en bred aftale i folketinget om et fremtidigt evaluerings- og 

bedømmelsessystem.  

 

a. Vi gennemgår aftalens hovedtræk. 

Aftalen ligger som bilag. Der ligger en pixi-udgave på ministeriets hjemmeside. MBL 

gennemgik hovedpunkterne. 

Der er fra DLF’s side tilfredshed med aftalen. 

 

b. Vi tager en indledende drøftelse af aftalens muligheder, og beslutter hvordan vi vil 

  arbejde videre med den lokale realisering her i Hvidovre. 

De muligheder, der i forvejen var for at fravige fra eksempelvis elevplanerne, er ikke 

blevet brugt i Hvidovre, da holdningen fra skolelederne har været, at man ikke ville 

sætte noget nyt i søen, før man vidste om det var en langtidsholdbar mulighed. 

 

Bilag: Aftalen om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem 

 

8. Opgaveoversigter (indtastning) 
 

 Der er små 3 uger tilbage inden fristen for indtastning af opgaveoversigter er nået.  

 

a. Vi laver en status på arbejdet for hver enkelt, og følger op på evt. udfordringer. 

b. Vi aftaler, hvordan og hvornår vi fra kredskontoret kan hjælpe den enkelte TR med at 

komme i mål. 

 

Der er et par skoler, hvor tastesystemet ikke virker. Nogle enkelte er færdige, mens resten er 

godt på vej. Rasmus kan muligvis godt afsætte noget sagsbehandlingstid til at hjælpe de 

sidste i mål inden fristen den 1/12. TR skal selv tage fat i Rasmus. 
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9. Coronasituationen 
 Covid-19 fylder desværre igen en del i samfundet, og dermed også på vores skoler. Der 

 opfordres derfor til, at personalet bliver testet.  

 

 a. Hvilke konkrete udfordringer opleves der? 

Efter uge 42 må lærere også gerne blive testet i det center, der er på skolen. Det fungerer 

ikke i praksis på alle skoler. Hvis man oplever, at det ikke fungerer, så meld lige tilbage til 

MBL med skole og ugedag. 

 

10. Nyansatte (husk mapper) 
 Med afsæt i A2650’s §10 gav Vivian på seneste kredsmøde et oplæg om mentorordning 

 for nyuddannede.  

 Der er mange nyansatte lærere på skolerne i år. Heraf også mange nyuddannede. 

 Hvidovre Lærerforening vil gerne medvirke til at vores nye kolleger får de optimale 

 betingelser.  

 

 Hvilke tiltag er der behov for, for at imødekomme vores ønske her og nu? 

 

 a. Vi drøfter hvordan vi arbejder videre med en samlet strategi for modtagelse af nye 

  kolleger, særligt de nyuddannede. 

 

Mapperne til de nyansatte ligger klar. Vi skal arbejde med, hvordan vi tager imod nyansatte, 

så vi kan få dem ind i foreningen. Den tager MBL og VK videre. 

 

 

11. Juleevaluering (rykket til d. 3/12) 
 Kort status på planlægningen af denne. Bemærk den nye dato, som vi desværre og 

 beklageligt ikke har fået meldt tydeligt nok ud.  

 

Det afholdes 3/12 på kredskontoret. Husk at tilmelde jer! 

 

 

TR-timen 

12. Nye lærere 
Lønskemaer - tjek. 

 Husk at sende skemaerne tilbage til Rasmus. 

 

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

Hvordan sikrer man tid til fx TR-uddannelse, hvis man ikke har undervisning på de 

pågældende dage? Kredsen frikøber jo i udgangspunktet, men hvis der kun ligger 

forberedelse og møder på de dage, slipper man jo ikke for at løse opgaven alligevel. 

Flere lærere oplever at blive indkaldt til møder med potentielle nye elever, som ofte alligevel 

ikke starter på skolen. Det mener vi ikke er rimeligt.  

PÅ enkelte skoler opleves en problematik i forhold til, hvornår opgaveoversigterne er 
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færdige og hvornår man kan ændre i dem. Her er A2650 ret klar - og skal følges. 

Hvis der skal være ændringer, skal medarbejderen inddrages. Opgaveoversigten skal 

udleveres en uge, før sidste skoledag. 

Når man har færdiggjort en diplomuddannelse, skal man tage fat i ledelsen, så man kan få 

sit tillæg. 

 

  

14. Punkter til næste møde 
- Workshop  

- Opfølgning på KV21 

- Arbejdstid 

- 3-i-1 

- Problemer med tid til tilsyn/pauser i forhold til f.eks. K-klasser. 

- 

  

15. Gensidig orientering 
Det var enormt spændende. 

 

16. Meddelelser 
a) Formand: Intet. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Der er møde d. 30/11. 

g) Center-MED: Intet. 

h) Hoved-MED: Der har været opstartsmøde. 

i) Skolekontaktrådet: Der er kommet dagsorden til mødet på torsdag. 

j) Andre: Intet. 

 

17. Eventuelt 
Intet. 

 

 

 
Referent: RB 


