
1  

Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14 
Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre 
Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org 
www.dlfkreds14.dk 

 

16. december 2021 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af ordinært kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. december 2021 kl. 10.30 – 14.45 på 

kredskontoret, Gungevej 8a, 1, 2650 Hvidovre 

 

Referat: 

1.  Godkendelse af referat fra den 10. november 2021 
 Bilag: Referat fra d. 10/11-21. 

 Referatet blev godkendt. 
 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden følges. 
 

3. Mentorordning/nyuddannede lærere 

Pædagogisk Udvalg har arbejdet videre med temaet, og har nogle konkrete bud på, 

hvordan vi arbejder videre - næste skridt (næste temadag). 

a) Pædagogisk Udvalg fremlægger deres arbejde 

MBL har aftalt  René, at vi kommer med et udspil, som kan komme med i 
kommuneplanen og ad den vej blive tænkt ind i næste års skoleplaner. 

Der var en drøftelse af, hvordan vi kommer med indspil. Fx ved en række spørgsmål, 
som der skal tages stilling til ude på skolerne. 

Det blev drøftet, hvordan vi sikrer, at mentor og nyuddannet reelt har tid til at indgå 
i et mentorforløb. Det kunne være gennem en skemamæssig prioritering, hvor der 
er afsat en ugentlig skemaposition til formålet. Der skal tages højde for, at nogle 
nyuddannede ikke starter 1. august. 

Vi skal have drøftet, hvordan vi konkret tænker, at mentorordningen skal/kan 
tilrettelægges. 

Pædagogisk Udvalg arbejder videre med et udkast, som vi håber at kunne sende til 
SKO inden eller lige efter nytår. 

Et andet punkt, som vi meget gerne ser indgå i både kommuneplan og skoleplaner 
er, hvordan vi konkret etablerer og arbejder med ”meddelelsesbogen”, der skal 
erstatte elevplanerne. Her vil Pædagogisk Udvalg også komme med et udspil.  

b) Kommuneplan 

Se punkt a). 
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4.  Topmøde om børn og unges trivsel i uddannelsessystemet 
VK deltog på "Topmøde om børn og unges trivsel i uddannelsessystemet" d. 29/11, som 

DLF var medarrangør af. VK orienterer kredsstyrelsen om topmødets indhold, og vi 

drøfter, hvordan vi arbejder videre med de vigtige temaer. 

 

VK orienterede om mødet. Det var med organisationer fra alle lag af 
uddannelsessystemet. De unge mennesker er under et enormt pres med de mange valg, 
som de skal tage. Stress-niveauet er meget højt blandt elever og studerende. Faktorer 
der stresser er: 

- Forældreforventninger 
- Hvad skal jeg vælge? 
- UPV 
- Karakterer 

Der var et par kommentarer om, hvordan vores klasseledelse/relationsarbejde kan 
anvendes i problematikken. Vi tager punktet det op igen i januar, hvor vi vil arbejde 
med mere konkrete tiltag.  

 

 

5. Coronasituationen 
Smitten rammer fortsat skolerne i større eller mindre omfang. Samtidig har kommunen 

indført, at medarbejderne skal kunne fremvise gyldigt Coronapas på arbejdspladsen. 

Denne beslutning er truffet ud fra regeringens ønske om dette, og ud fra de 3-

partsforhandlinger, som DLF er en del af via Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). 

 

a) Korte tilbagemeldinger fra skolerne om smittesituationen. 

a)Der mangler at blive taget hånd om medarbejderne, der bliver mere og mere 
stressede af, at vi nu er inde i en ny bølge. Test-apparatet er presset (bl.a. pga sygdom 
og rekrutteringsudfordringer blandt poderne), så der er udfordringer med at blive 
testet på skolerne. Samtidig er smittetrykket højt blandt både elever og personale. Der 
efterlyses trivselsfremmende tiltag, da arbejdsmiljøet er under hårdt pres.  
 

 

b) Drøftelse af håndteringen af kravet om Coronapas på arbejdspladsen, særligt med 

henblik på TR og AMR´s rolle. 

b) Der var en kort tilbagemelding. 
På flere skoler nævner lederne, at testen skal foregå i forberedelsestiden. Hvis 
arbejdsgiver holder fast i, at det skal foregå i weekenden (som det er oplevet et enkelt 
sted), skal det selvfølgelig udløse tillæg. 
Der skal vises Coronapas 1-2 gange/uge. Det skal i udgangspunktet vises til ledelsen. 
Der kom et par argumenter på bordet i forhold til, hvad man siger til de eventuelle 
kolleger, der ikke vil vise Coronapas/testes osv. Som faglig organisation har vi været 
del af de 3-partsforhandlinger, som ligger til grund for kravet om Coronapas. Dette er 
bl.a. begrundet i, at det er nødvendigt for at passe på de mange der er utrygge ved at 
gå på arbejde.  
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6. Skoleplan version 2.0 
Vi nærmer os tiden, hvor der på skolerne igen skal arbejdes med udformningen af en 

skoleplan jf. A2650. 

a) Hvordan organiserer vi vores arbejde med at optimere arbejdet med og brugen af 

skoleplanen? 

  
 Punktet flyttes til d. 12. januar. 
 

7. Temadag i CenterMED-regi om rekruttering 
a) Hvad tager I med jer fra dagen? 

b) Er der noget der kan kobles til vores arbejde ifht. mentorordning (se punkt 3) 

c) Næste temadag i CenterMED-regi handler om fastholdelse. Hvad kan vi spille ind med i 

denne sammenhæng? 

 
 Punktet flyttes til d. 12. januar. 

 

 

8. 3i1 - proces i LokalMED 
Resultaterne af 3i1-undersøgelser foreligger nu, og der er lavet nogle særlige 

nedslagspunkter i CenterMED, som også sendes ud i LokalMED. 

 

a) Vi gennemgår CenterMED´s nedslag og undersøgelsen generelt. 

a) Mere end 30% vil ikke anbefale at søge en stilling på skolen, og det psykiske 

arbejdsmiljø er en stor udfordring. Særligt på skoler med ledelsesudfordringer, er tallet 

meget højt. 

Det er meget forskelligt, hvor mange svarrapporter de enkelte skoler har lagt ud til 

medarbejderne. Vi mener, at det er vigtigt med gennemsigtighed, da udfordringerne skal 

løses i fællesskab, og ”hemmelighedskræmmeri” skaber flere myter, end det beskytter 

enkelte ledelser. 

  

b) Vi drøfter, hvordan vi vil arbejde videre med undersøgelsens resultater i HLF. 

 

 

 

9. Kontakt til kredskontoret i juleferien 
 

MBL orienterer kort om, hvordan ferien håndteres på kredskontoret. 

 

10. Opgørelse af lærernes arbejdstid i DLF systemet 
Selvom fristen for indtastning af opgaveoversigter igen er blevet rykket, laver vi et kort 

nedslag i de foreløbige konklusioner og opmærksomhedspunkter, og vi drøfter, hvordan vi 

vil arbejde videre med resultaterne af opgørelsen. 

 

Fristen for indtastning er forlænget til d. 1/1 2022. Der skal derefter arbejdes med 
resultaterne, og noget af det (indledende) arbejde vil ligge i fagligt udvalg. 
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TR-timen 

11. Nye lærere 
Lønskemaer - tjek. 

Udover tjek af lønskemaer for nye kollegaer har RB også udsendt lokale versioner af 
vores løntjek-materiale, som TR kan bruge til at tjekke lønsedler for sine kollegaer. 

 

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

 Ingen fremsendte spørgsmål. 

 

 13. Punkter til næste møde 
 - Mentorordning/Kommuneplan 

 - Børn og unges trivsel i uddannelsessystemet 

 - Skoleplan version 2.0 (udsat punkt) 

 - Temadag i Center-MED-regi om rekruttering (udsat punkt) 

 

14. Gensidig orientering 
           Det var som altid spændende. 

 

15. Meddelelser 
a) Formand: Intet. 

b) Næstformand: Intet. 

c) Kasserer: Intet. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg Arbejdsmiljøforum har lavet invitation til temadagen i januar. 
f) Kursusudvalg: Intet. 

g) Center-MED: Der har været møde med sygefravær, coronapas og 3i1-målingen på 

dagsordenen. 

h) Hoved-MED: Der er møde på mandag om ligestillingspolitik, whistleblowerordning 

m.m. 

i) Skolekontaktrådet: Der har været møde for nylig med trafikadfærd på dagsordenen. 

j) Andre: Intet. 

 

16. Eventuelt 
Vores opgørelse over pause-/tilsynstid er blevet udskudt på grund af andre 
presserende opgaver (indtastningsopgaven med opgaveoversigter m.m.), så den skal 
vi have gang i efter nytår. 

 

 

 

 
Referent: RB 

 


