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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 

 

18. januar 2022 
Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 12. januar 2022 kl. 10.30 – 14.00  
Online via meet.google.com 

 
Referat: 

 
1.   Godkendelse af referat fra d. 12/12-21 

 Referatet blev godkendt. 
 Bilag: KS-referat fra d. 12/12-21. 

2.  Fastlæggelse af dagsorden 
 Den udsendte dagsorden følges. 
 

3. Coronaskole 
 Vi er desværre midt i endnu en omgang "Coronaskole". Den mentale træthed er stor på 

skolerne, ligesom den er mange andre steder i samfundet. Der er sendt anbefalinger ud fra 
Undervisningsministeriet , og disse skal i høj grad forvaltes lokalt. 

 
 a) Er der praktiske eller principielle udfordringer omkring organiseringen ude på skolerne? 
 a) Der var nogle tilbagemeldinger omkring udfordringen ved blanding af elever i   

  forbindelse med valgfag og sprog. På en enkelt skole får eleverne lov at blande sig på  
  hele årgangen, selvom der er meldt ud, at de skal blive i stamklasser. På en skole er der 
  åbent for, at man som ansat kan anvende mundbind. Det signal ser vi stor værdi i, da de 
  utrygge lærere finder anerkendelse i sådan en ordning. 

   Det er forskelligt, hvor meget smitte der er på de enkelte skoler. 
   Flere skoler er udfordrede på at få vikarer til at dække de smittede lærere, og vi er  

  generelt bekymrede for, hvordan de næste dage og uger udspiller sig i forhold til  
  sygefravær. 

 
 b) Hvordan håndteres fravær, når lærere skal passe egne børn, der enten er syge eller i  

  isolation? 
 b) Der har været lidt røre omkring lærere med egne børn i isolation, og hvordan disse  

  lærere får mulighed for at blive hjemme hos deres børn. 
   Skolerne lader til at have en anden tilgang til håndtering af smittetilfælde i husstanden 

  end Smitteopsporingen har. Lærere der er 3x vaccinerede, skal møde på arbejde, selvom 
  deres egne børn er i isolation. Der var nogle tilbagemeldinger omkring lærere, der selv 
  eller hvis partner er i en sårbar position, som er utrygge. De fleste steder er der fundet 
  en løsning på de konkrete problemer. Vi vil følge situationen tæt, og appellere til  
  ordentlige lokale løsninger. 
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 c) Meget af håndteringen er lagt ud i de enkelte teams, og man er derfor i endnu højere  
  grad sammen med sit team. Kan vi lave tiltag, der styrker teamsamarbejdet ude lokalt? 

 c) Der var tilbagemeldinger om, at det er svært at sikre trygheden, når det hele bindes op 
  på anbefalinger. Det blev efterspurgt, hvordan vi sammen med ledelserne kan gøre lidt 
  ekstra for de enkelte teams. Hvad dette "ekstra" skal være, er dog svært at pege på. 

   På nogle skoler slider situationen med nødpasning, sygefravær, mange vikarer mv. på  
  sammenholdet mellem medarbejderne. I den sammenhæng ligger der en vigtig opgave  
  på den anden side af pandemien, når arbejdsglæden og teamsammenholdet skal "samles 
  op". Den opgave vil vi gerne tage medansvar for i samarbejdet med MED, Trioer og  
  ledelserne på de enkelte skoler. 

 
 Bilag: Retningslinjer for grundskoler 
 

 
4. Temadag i Center-MED 

 a) Hvad tager I med jer fra dagen? Nævn de to vigtigste ting. 
 a) Der er generelt meget positive tilbagemeldinger fra dagen. Det nævnes bl.a., at pointen 

  om, at et ansættelsesudvalg bør være med hele vejen fra en stilling bliver ledig, over  
  udformningen af ansøgning, til udvælgelse af ansøgere og helt til man når i mål, er  
  vigtig og brugbar. 

   Bagudrettet er der samme billede fra mange skoler: Afvikling af samtalen er der styr på 
  og er grundig. Men forberedelsesfasen har ikke på samme måde været inkluderende ifht. 
  medarbejdere. Heller ikke udvælgelsesprocessen nødvendigvis. 

 
   Det er ærgerligt, at der var skoler, der ikke kunne sende en leder afsted. Vi oplever, at  

  det er de samme ledelser der prioriterer temadage som disse, og meldingen fra både  
  ledere og TR´ere, der prioriterer at deltage sammen, er udelukkende positive. 

 
 b) Er der noget der kan kobles til vores arbejde ifht. mentorordning? 
 c) Næste temadag i CenterMED-regi handler om fastholdelse. Hvad kan vi spille ind med i 

  denne sammenhæng? 
 
 b) og c) flyttes til senere. 
 

 
5.  Skoleplan version 2.0 

 Vi nærmer os tiden, hvor der på skolerne igen skal arbejdes med udformningen af en 
skoleplan jf. A2650. Vi lavede øvelsen sidste år, og har både erfaringer hver især derfra, og 
fra "erfaringsmødet" med skolelederne i efteråret. På dagens kredsstyrelsesmøde fokuserer 
vi på samarbejdesmødet, som i A2650 §4, stk. 4. er beskrevet således:"skoleplanen 
præsenteres på et møde mellem skoleledelsen og lærerne med henblik på, at lærerne kan 
kvalificere målsætningerne og skoleplanen forud for, at ledelsen træffer endelig 
beslutning". 

 
 a) Hvad har du som TR brug for, for at udvikle og optimere arbejdet med    

  samarbejdsmødet? (Walk´n talk to og to i telefon). 
   - Hvordan ser dit drømmesenarie ud jf. A2650 incl. præamblen? 
 
 a) Der kom mange spændende tanker frem i vores drømmesenarier. I stikord kan nævnes: 
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• Sætte ambitiøse målsætninger sammen - og evaluere mellem skoleplaner. 
• Det der fylder i hverdagen på godt og ondt skal med i skoleplanen! 
• Funktionsbeskrivelser og timebudget bør der foreligge forslag til inden 

samarbejdsmødet, så man kan bruge dem som grundlag for drøftelser. 
• Der er værdi i, at lave grupper på tværs af årgange/teams, så lærerne får drøftet deres 

tanker med andre end de plejer. 
• Fælles temadag med ledere/TR på tværs inden samarbejdsmøder, så vi får synergieffekt 

og viden delt. 
• Længere samarbejdsmøder (evt. "lukke skolen" kl. 12), gerne med input udefra. 
• Finde fælles retning sammen med hele lærerkollegiet. 
• "Drømme store drømme sammen" som samlet skole (ledelse/medarbejdere). 
• Samarbejdsmødet har som mål, at skolen skal være et godt sted at være og arbejde. Det 

handler om vores arbejdstid og vores rammer/resurser. De rammer skal foldes ud i en 
fælles dialog. 

 
   - Hvad kunne stå i vejen for dette? 

• At en del af lærerne ikke har købt ind på, hvorfor vi holder samarbejdsmøder/laver 
skoleplan. 

• En svær økonomisk situation kan spænde ben for udvikling og ambitiøse tanker. 
• Hvis der ikke på forhånd foreligger forslag til f.eks. timebudget, funktionsbeskrivelser 

og lignende. 
• Hvis skoleplanen er "for låst" på forhånd, og der ikke er vilje til at "åbne" den. 

 
 b) Fælles opsamling og aftaler om det videre forløb. 
   Det blev besluttet, at vi laver et fælles udvalgsmøde d. 26/1-22, hvor vi arbejder videre 

  med emnet. 
 
 Bilag: A2650 

6. Generalforsamling 17. marts 2022 
 a) Forslag til tidsplan gennemgås. 
 b) Idéer til generalforsamlingsvedtagelser og resolutioner. Behov for evt.    

  vedtægtsændringer drøftes. 
 
 MRA ridsede kort op, hvad der skal på generalforsamlingsdagsordenen. Der skal bl.a. 

afholdes valg. Tidsplanen blev kort gennemgået. 
  
 Bilag: Forslag til tidsplan 
 
7. TR-valg 

 Ifølge § 8 i vores vedtægter, skal der vælges en tillidsrepræsentant og en suppleant for 
denne på hver skole inden den 15. marts i lige år. Valget forestås af den hidtidige 
tillidsrepræsentant eller af kredsstyrelsen. Valget gælder for 2 år fra den 1. april, jf. DLF´s 
vedtægter. 

 
 Der var mulighed for at spørge ind til proceduren. Hvis de er nødt til at blive afviklet 

digitalt, skal vi have udarbejdet en procedure for dette. 
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Bilag: DLF og HLF vedtægter 
 

8. Medlemsweekend d. 26. - 27. marts 2022 
 a) Skal vi planlægge som om vi kan gennemføre? 
 b) Idéer til indhold. 
 
 Vi arbejder med at afholde arrangementet efter planen. Der arbejdes på at få et medlem af 

det nye byråd samt et hovedstyrelsesmedlem til at komme med et oplæg. Vi tager det op på 
næste møde. 

 

  TR-timen 
  9.  Løntjek 
 Udsættes til næste møde. 
 
10. Punkter til næste møde 
 
11. Gensidig orientering 
 Det var som vanligt meget spændende. 

 
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. 

 
13. Eventuelt 
  
 
 

Referent: RB 
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