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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 

 

 

7. marts 2022 

Til Kredsstyrelsen 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag d. 23. februar 2022 på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 

2650 Hvidovre. 

 

Referat: 
 

1.  Godkendelse af referat fra d. 2. februar 2022 
  Referatet blev godkendt. 

  Bilag: Referat af KS-møde d. 2/2-22. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

  Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Generalforsamling d. 17. marts 2022 
  Vi holder generalforsamling d. 17/3-22 kl. 16.30 på Engstrandskolens lærerværelse. 

  a) På kredsstyrelsesmødet d. 2/2 blev det besluttet, at kredsstyrelsen laver forslag til en 

    udtalelse fra generalforsamlingen. Denne udtalelse drøftes og formuleres. (Bilag). 

  a) Et udvalg bestående af MBL, VK og RB blev nedsat. VK og RB starter onsdag d. 

    2/3. Der var en drøftelse af udformningen i forhold til de fælles udfordringer og 

    potentialer vi ser omkring folkeskolen i Hvidovre. 

    Disse blev samlet i et dokument, som udvalget tager udgangspunkt i. 

  b) Udkast til skriftlig beretning drøftes (Bilag). 

  b) Der var en drøftelse af udkastet, som der blev ytret opbakning til. 

  c) Temaer til mundtlig beretning drøftes.  

    Fordeling mellem udvalgene aftales 

  c) Der kom idéer på bordet til den mundtlige beretning. Udvalgenes indslag kommer til 

    at tage udgangspunkt i A2650. Udvalgsmøderne d. 9/3 bliver muligvis konverteret til 

    fællesmøde, hvor den mundtlige beretning fastlægges endeligt. 

    Der er styr på det praktiske, herunder tilmelding, som laves digitalt. 

  

 

4.  Kommuneplan 
  Der foreligger nu et endeligt forslag til kommuneplan. (Bilag) 

  a) Kredsstyrelsen drøfter forslaget. 

  a) Forslaget blev drøftet og godkendt af kredsstyrelsen. 

 

  b) Kredsstyrelsen drøfter, hvordan vi får sat kommuneplanen i spil lokalt ude på 

    skolerne. 

  b) TR vil lokalt sætte fokus på mentorordningen/onboarding samt   
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   inklusionshandleplaner både over for ledelsen, faglig klub og på samarbejdsmødet. Der 

   laves lokalt en vurdering af, hvor vedholdende dette fokus skal være. 

 

5. Skoleplaner 
  Vi har sparret om arbejdet med skoleplanerne på de seneste kredsstyrelsesmøder, samt 

  på vores fælles udvalgsmøde. 

 

  Kort runde på status ude på skolerne. 

  Der var en kort runde. Nogle skoler er godt i gang. På andre skoler er man ved den 

  indledende fase. 

  Co-teaching og forberedelsen hertil har været en drøftelse på et par af skolerne.  

 

   

6. Medlemsweekend d. 26. - 27. marts 2022 
  a) Drøftelse af udkast til programmet 

  a) Der var en drøftelse af, om programmet blev for tæt pakket. Vi kigger på, om nogle 

    af indslagene kan afkortes, så der kan skabes noget mere fritid. Vi besluttede at 

    udsætte et punkt, så der bliver mere luft i programmet, og mere plads til socialt 

    samvær og rekreation. Det er vigtigt at TR gør solid reklame for arrangementet. 

 

  b) Hvordan strukturerer vi dialogen med formanden for Børne- og   

    Uddannelsesudvalget 

  b) Udgår. 

 

  c) Underholdning efter middagen 

  c) Et hold af foreningens ypperste musikere står for en Live-Musikquiz. 

    Husk ørepropper! Drinksbilletter udleveres til deltagerne. 

 

 

7. Mellemformer 
  Mellemformer er et relativt nyt begreb, når man snakker "inklusion". Kort sagt er 

  mellemformer et forsøg på at arbejde professionelt i spændingsfeltet mellem  

  almenundervisning og specialundervisning. Der udkom en vejledning fra  

  Undervisningsministeriet om dette begreb i 2021 og siden har DLF udarbejdet  

  foreningens principper vedr. mellemformer. 

 

  a) Vi gennemgår vejledningen fra Undervisningsministeriet. 

  a) MBL gennemgik vejledningen. Vejledningen og PPT´en ligger som bilag i drev. 

    Mellemformer er et nyt begreb, der dækker over mange af de inklusionstiltag, som vi 

    forvejen kender (undervisningsdifferentiering, co-teaching, nest-klasser,  

    holddannelse, supplerende undervisning). 

  b) Vi gennemgår DLF´s principper vedr. mellemformer. 

  b) I DLF´s principper er der flere væsentlige områder, som vi i Hvidovre skal være 

    særligt opmærksomme på. 

    "Der (skal) på baggrund af videnskabelige undersøgelser af praksis laves en fælles 

    definition, alle parter kan tilslutte sig". Vil vi arbejde for lokalt i Hvidovre, og 

    foreslå som et emne for et muligt kommune/kredsudvalg. 

    "Der er eksempler på kommuner, som, inspireret af andre kommuners tilbud,  
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    opretter et tilsvarende tilbud uden at inddrage de lokale praktikere i den konkrete 

    udmøntning. Samtidig er disse tilbud tit en såkaldt lightudgave, altså tilbud, hvor der 

    f.eks. ikke er tilbud samme efter- og videreuddannelse til lærerne eller på anden 

    måde er sparet på resursetildelingen. 

  c) Vi drøfter, hvordan vi i Hvidovre Lærerforening vil arbejde videre med mellem-

    former. 

  c) Tre skoler har været i gang med et forsøg på noget, der er eller ligner mellemformer. 

    Der rejser sig nogle spørgsmål, som vi skal være opmærksomme på. 

    Hvordan finansierer man mellemformerne, hvis det eksempelvis skal ske via Co-

    teaching? Dertil også resurser til at omstille medarbejderne til at bruge mellem-

    former. 

    Der efterlyses den "tjekliste" fra Hovedstyrelsen, som blev lovet på kongressen. 

 

 

8. Regionalt møde om arbejdstid d. 30/3 kl. 9.30 - 13.30 hos Kreds 16 

  DLF afholder en række møder for kredsformænd og et kredsstyrelsesmedlem, der  

  arbejder med arbejdstid. 

  Kredsstyrelsen udpeger et kredsstyrelsesmedlem, der deltager sammen med  

  kredsformanden. 

 

  MBL og RB deltager i mødet. 

 

9. Projektmidler fra DLF 

  I forbindelse med A20 har DLF givet mulighed for at søge nogle midler til arbejdet med 

  implementeringen af A20. Der lægges op til at lave et samarbejde med en håndfuld af 

  kredsene på Vestegnen omkring hyring af en konsulent. Det går vi videre med. 

 

  

TR-timen 

  10. Løntjek 
 Vi laver en kampagne, hvor medlemmerne kan komme med en lønseddel samt 

 opgaveoversigt, så finder RB/MBL tid til at tjekke dem. Det er begrænset, hvor meget 

 TRérne har haft mulighed for at reklamere for det i efteråret. 

 

11. Konkrete udfordringer til sparring 
 Der var en enkelt ting omkring implementeringen af A2650. 

 
12. Arbejdstid 
 Der var en gentagelse af "Den værdibaserede personalepolitik". 

 

13. Gensidig orientering 

 Det var særdeles spændende. 

 

14. Punkter til næste møde 

 - Generalforsamling 
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 - Medlemsweekend 

 - Arbejdstid 

 - Faglig sparring 

 - Status på skoleplaner 

 

15. Meddelelser 
  a) Formand: Formanden er på musical i næste uge, så det er begrænset, hvor meget han 

   er på kredskontoret. 

  b) Næstformand: Intet. 

  c) Kasserer: Intet. 

  d) Interne udvalg: Intet. 

  e) Eksterne udvalg: Intet. 

  f) Kursusudvalg: Møde d. 29. marts. 

  g) Center-MED: Der er møde i næste uge. Temadagen omkring fastholdelse rykkes til 

   september, men udvides til det dobbelte tidsrum. Deltid-Fuldtid kommer fra Center-

   MED. Vær opmærksom på det. 

  h) Hoved-MED: Der er møde i morgen. Det handler om arbejdsmiljø. 

  i) SKOK: Der er møde på torsdag i næste uge. Det handler bl.a. om valg til  

   skolebestyrelserne og resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen. 

  j) Andre: Intet. 

 

 

16. Eventuelt 

 Link til Hvidovre Lærerforenings vedtægter samt DLF´s vedtægter. 

  

 

 

 

 

Referent: RB 

 

 

https://www.dlfkreds14.dk/kreds-14/vedtaegter
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