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

 

15. juni 2022 

Til Kredsstyrelsen 
 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. juni 2022 kl. 10.30 – 12.45  på kredskontoret, 

Gungevej 8a, 1, 2650 Hvidovre.  

 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 27. april 2022  
 Bilag: Referat fra den 27. april 2022.   

 

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Punkt 3 flyttes til sidst på mødet (alternativt næste møde). I stedet indføjes nyt punkt 3. 

 Godkendelse af ny FTR-aftale. 

 

3. Ny FTR-aftale 
  

 MBL orienterede om aftaleudkast. Kredsstyrelsen godkendte det fremlagte, og gav MBL 

 mandat til at forhandle aftalen endeligt på plads. 

 

4. Årsplan for kredsstyrelsen 

 a) Vi gennemgår udkast til årskalender. 

 a) Kredsinternatet foreslås flyttet til d. 27. - 28. september (formanden skal lige  

  undersøge en lille kalenderrokade). Julefrokosten flyttes til d. 2. december. Der 

  kigges på ny på datoerne for KS- og udvalgsmøder pga. TR-uddannelse på nogle af 

  de foreslåede datoer. 

 

 Bilag: Forslag til årsplan 2022-2023. 

 

5. Planlægning af aktiviteter 
Sommerevaluering, KS-internat, Oktoberfest, Julefrokost, Generalforsamling. 

På forrige kredsstyrelsesmøde besluttede vi, at vi ville nedsætte aktivitetsudvalg til diverse 

aktiviteter, der ligger i vores årskalender. 

 

a) Kredsstyrelsen nedsætter udvalg til årets aktiviteter. 

a) Indtil videre er MP udpeget til at planlægge sommerevalueringen, mens 

 planlægningsudvalget til KS-internatet består af MBL, PJ, BT og EJ. De øvrige 
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 planlægningsudvalg - inkl. til medlemsweekenden - sammensættes på første KS-

 møde efter sommerferien. 

 

6. Konstituering - herunder endelig fordeling i udvalg 
 På seneste kredsstyrelsesmøde blev LP valgt som ny formand for Pædagogisk Udvalg. Vi 

 besluttede at lave den endelige fordeling af udvalgsmedlemmer til dette 

 kredsstyrelsesmøde. 

 Det blev besluttet at skyde den endelige fordeling til vores kredsinternat, hvor vi 

 planlægger en organisationsproces, hvor fordelingen naturligt vil indgå. Udvalgsmøder 

 inden da afvikles med den nuværende (foreløbige) sammensætning af udvalgene. 

 

7. Opgaveoversigter 
 På denne tid af skoleåret arbejdes der intenst med at få lavet opgaveoversigter til lærerne 

 ude på skolerne. 

 

 a) Hvad er status på den enkelte skole? 

 a) På de fleste skoler, der var repræsenteret på dagens møde, er der udleveret foreløbige 

  opgaveoversigter samt dialogmøder i gang. 

 

8. Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris 2022 
 Igen i år kan vi indstille kandidater til Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris. 

 

 a) Har vi viden om, at der er konkrete bud på kandidater ude på skolerne? 

 b) Processen omkring indstilling af kandidater gennemgås. 

 

 Processen blev gennemgået. Der er p.t. ikke viden i kredsstyrelsen om konkrete bud på 

 kandidater. Vi gør medlemmerne opmærksom på prisen. 

 

9. Sammen Om Skolen i Hvidovre 

 Den 14. juni 2022 har vi første møde i SOSH. Her skal vi drøfte rammerne for vores 

 lokale udgave af Sammen Om Skolen I Hvidovre, og også konkret drøfte, hvordan et 

 system for "meddelelsesbogen" kunne se ud. 

 

 a) Kredsstyrelsen kommer med input i forhold til de overordnede rammer for SOSH. 

 b) Kredsstyrelsen drøfter, hvad vi skal bibringe arbejdet med en "meddelelsesbog". 

 

 MBL gav en orientering om det, delegationen fra Hvidovre Lærerforening indtil videre har 

 tænkt i forhold til de overordnede rammer, og derefter kom der enkelte input til dette. I 

 forhold til drøftelsen om meddelelsesbogen vender vi tilbage til dette på et senere 

 tidspunkt. 

 

10. Pausetid/tilsyn 
 På vores seneste Fælles Udvalgsmøde fik vi en status fra RB i forhold til arbejdet med at 

 kortlægge pausetid og tilsynstid. 

 

 a) RB giver en kort status. 

 a) RB gav en status. Der mangler stadig tal fra et par af skolerne. 

 b) Har arbejdet allerede nu givet anledning til ændring af praksis ude på skolerne? 
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 b) Ikke nogen ændret praksis p.t. 

 

11. BHK-ledernes arbejdstidsforhold 
 Hvidovre Lærerforening havde møde med kommunens børnehaveklasseledere d. 20/4-22. 

 Her drøftede vi flere emner, bl.a. hvordan rollen som BHK-leder har udviklet sig over det 

 seneste årti, hvor læseindlæring, talforståelse mv. er blevet en fast del af årsplanen i en 0. 

 klasse. Samtidig drøftede vi BHK-ledernes arbejdstidsforhold, hvor det fortsat er sådan, at 

 tallene for både undervisning og tilsyn er højere mens tiden til forberedelse er mindre, når 

 vi sammenligner med f.eks. en lærer i 1. klasse. 

 

 a) Kredsstyrelsen drøfter, hvordan forholdene for BHK-ledere opleves af TR lokalt. 

 b) Hvad sker der ude lokalt, der hvor skoledagen forkortes. Hvilken betydning har dette 

  for BHK-ledernes arbejdstid? 

 c) Kredsstyrelsen drøfter, hvordan vi arbejder videre med udfordringen. 

 

 Vi vil også gerne sætte fokus på BHK-ledernes tilsynstid, og det kan passende ske 

 sammen med den undersøgelse om tilsynstid, vi i forvejen er i gang med (jf. punkt 10).  

 

 Resten af punktet udsættes til næste møde. 

 

12. Punkter til næste møde 
 

 - BHK-ledernes arbejdstidsforhold (udsat punkt) 

 - Sammen Om Skolen I Hvidovre 

 - Planlægning af aktiviteter (nedsættelse af de resterende aktivitetsudvalg m.m.) 

 - Opgaveoversigter 

 - Arbejdstid 

 - Kredsinternat 

  

13. Gensidig orientering 
 Det var som altid interessant. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: Har været på første modul af formandsuddannelsen. 

 b) Næstformand: Husk HV-temadag d. 29. august om arbejdsglæde og krænkelser. 

  Der er tilmeldingsfrist d. 17. august - men giv gerne besked til AMR og Skoleleder 

  allerede nu. 

 c) Kasserer: Der er revision d. 14/6-22. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Mødet er flyttet til efter sommerferien. 

 g) Center-MED: Seneste møde handlede bl.a. om arbejdsmiljøtema for CenterMED 

  samt opfølgning på undersøgelse blandt deltidsansatte. 

 h) Hoved-MED: Der har været overforbrug på det specialiserede område (igen). 

 i) Skolekontaktrådet: Temaet på seneste møde var de foreslåede skoledistriktændringer. 

 j) Andre: Intet. 
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15.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

Referent: PJ                                            


