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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 

 

15. november 2022 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde 

onsdag den 2. november 2022 kl. 10.45 - 14.45 
på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre 

 

Deltagere: MBL, MK, EJ, RB, LP, FB, PJ, GG, KB, BT, CN 

Afbud:  

 

Mødeleder: RB 

Referent: PJ 

  

Referat 
1. Godkendelse af referat fra d. 5. oktober 2022 

 
Godkendt med den rettelse, at CN var referent. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

 
Det hidtidige punkt 10 om Oktoberfest, som var en fejl, erstattes af et punkt om principper for 

skoledistrikter forud for næste SKOK-møde, hvor dette er på dagsordenen. Punkt 3a udgår/udsættes. 

 

3. Kredskontoret         (15 min.) 
På baggrund af kredsstyrelsens drøftelser på internatet gennemgår vi, hvem der er på kredskontoret 

og hvordan vi er organiseret nu og fremadrettet. 

a) Kredssekretær Jeanet orienterer om sekretærens arbejdsopgaver, og om div. praksisser. 

b) MBL orienterer om de foreløbige tanker om justeringer. 

 

MBL orienterede. 

 

4. Kongres 2022         (10 min.) 
Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres 8.-9. november 2022. 

MBL orienterer om status 

 

MBL orienterede. 

 

5. Faglig Klub om Vilkår og rammer      (15 min.) 
På mange arbejdssteder er der gennemført Faglig Klub med udgangspunkt ”Rammer og vilkår”.  

a) Tillidsrepræsentanter der har gennemført Faglig Klub giver tilbagemelding. 

b) Kredsstyrelsen drøfter de foreløbige erfaringer. 
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Bilag: Materialet fra DLF 

 

Der har været lidt blandede erfaringer de steder, hvor man har gennemført Faglig Klub om “Rammer og 

vilkår”. Nogle steder har det været en rigtig fin proces, og andre steder har det været en lidt svær øvelse at 

hæve sig op i helikopterperspektiv samt undgå at gå meget i detaljer og/eller forsøge at finde løsninger. 

Der er også bedre erfaringer med de steder, hvor man har kunnet fordele i (små) grupper, frem for en snak 

i plenum. 

 

6. Kommuneredegørelse (jf. A2650)      (20 min.) 
Torsdag den 10/11 skal vi drøfte og kvalificere den kommunale redegørelse jf. §2 i A2650. 

a) Kredsstyrelsen gennemgår og drøfter udkastet fra administrationen, og udpeger evt. 

fokusområder, som kan bibringes samarbejdsmødet. 

b) Kredsstyrelsen udpeger delegation til samarbejdsmødet  

 

 Bilag: A2650 samt udkast fra administrationen 

 

Vi savner et afsnit om co-teaching, som er et kommunalt indsatsområde (dog kun på udvalgte 

skoler i første omgang). Fint at fastholde afsnit om mentorordning, inklusionshandleplan og 

funktionsbeskrivelser. Afsnittet med opsamlingen på fællesmødet er fint. Vi sender den faste 

forhandlingsdelegation bestående af formand, næstformand og formand for pædagogisk udvalg. 

 

7. Temadag for AMR’ere, TR-suppleanter og TR’ere   (15 min.) 
Den 26/10 blev der afholdt temadag i lokalerne under Hvidovre Stadion. 

a) Kredsstyrelsen evaluerer temadagen, og drøfter om AMR og suppleanter skal høres yderligere 

ifht. evaluering, end de allerede er blevet på dagen. 

b) Kredsstyrelsen drøfter og beslutter, hvordan der arbejdes videre med de input der er samlet på 

dagen. 

 

Positive tilbagemeldinger fra AMR’er på at have lidt tid selv på sådan en temadag. Godt med mulighed 

for drøftelse som gåtur. Tilbagemeldinger på, at det er fint med sparring med andre skoler om bl.a. 

samarbejdet mellem AMR, TR og TR-suppleant. PJ arbejder videre med tilbagemeldingerne fra AMR-

timen, mens der allerede er handlet på GDPR-udfordringen, hvor vi er inviteret til møde med SKO d. 

14/11. 

 

8. Oktoberfest          (10 min.) 
Den 28/10 afviklede vi et brag af en medlemsfest på Præstemosens lærerværelse. 

a) Kredsstyrelsen evaluerer festen, og fastlægger dato for næste års oktoberfest 

 

Dejligt med liveband. DJ’en fungerede ikke nær så godt som første gang, så måske kan vi springe 

ham over næste gang (eller måske sætte DJ/musik på efter band i stedet). Begejstringen for maden 

er til at overse. Det er lidt ærgerligt, at ikke alle skoler er repræsenteret; måske kunne det hjælpe, 

hvis stedet gik på omgang mellem skolerne? Fint at holde fast i Oktoberfest-konceptet lidt endnu 

for at bygge traditionen op - men måske samtidig få understreget, at man godt kan deltage uden 

udklædning. Vi holder Oktoberfest 2022 fredag d. 6/10. 

 

9. Tillidsrepræsentantens rolle ifht. praktikanter    (15 min.) 
For mange lærerstuderende er den første praktik på skolerne også det første møde med det stærke 

lærerfællesskab på lærerværelset. Derfor er netop den første praktik en unik mulighed for dig som 

TR til at byde kommende lærere velkommen i professionen og indenfor i lærerværelsets kollegiale 

fællesskab. 
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a) Kredsstyrelsen gennemgår TR-nyt fra september 

b) Kredsstyrelsen beslutter, hvordan vi arbejder videre med temaet.  

 

Bilag: TR-nyt nr. 4 – september 2022 

 

I TR-udsendelsen er der 6 konkrete punkter til, hvad man gøre som TR i forhold til praktikanter på skolen. 

Vigtigt med kontakt til praktikkoordinatoren på skolen, så man kan være på forkant, når der kommer nye 

praktikanter - og fx aftale, at man som TR er med på et velkomstmøde for praktikanterne. Vi prøver at 

tænke det med, når vi skal arbejde videre med, hvordan vi tager imod nyuddannede lærere. 

 

10.  Principper for ændring af skoledistriktsgrænser    (15 min.) 
 

Der kan være meget fint i principperne, men det er svært at genkende dem alle i de praktiske forslag til 

nye skoledistriktsgrænser, hvor der fx lader til at blive vægtet trafikforsvarlige skoleveje for eleverne - 

eller bare kort skolevej - frem for en blandet elevsammensætning. Måske kunne der i principperne ligge 

en mere tydelig prioritering. 

 

11.  Opgaveoversigter         (10 min.) 
DLF har implementeret et værktøj til registrering af opgaveoversigter, som hver enkelt 

tillidsrepræsentant skal indtaste sine kollegers arbejdstid i. 

a) Kredsstyrelsen giver en kort status på processen 

b) Kredsstyrelsen drøfter, om arbejdet har kastet lys på nogle specifikke problemstillinger. 

 

Deadline for indtastning er udskudt til d. 8. november (men måske med mulighed for at fortsætte indtil 

nytår). Nogle skoler er indtastet, nogle er godt i gang, andre er bare i gang, mens en enkelt skole ikke er 

begyndt endnu. Enkelte indtastninger kan pga. systemfejl blive registreret dobbelt. Der har også været lidt 

udfordringer, hvor man bliver “smidt af” systemet. 

 

12. Udvalgsmøder den 16/11.       (10 min.) 
Den 16/11 har begge udvalg møder i kalenderen. MBL er fraværende, da hele HovedMED er 

sammen på temadag i ”Med-samarbejdet”. 

a) Kredsstyrelsen drøfter, hvilke emner der skal på dagsorden på udvalgsmøderne. 

 

Mødet var sat op som fælles udvalgsmøde, men det bliver egentlige udvalgsmøder (fagligt hhv. 

pædagogisk udvalg) d. 16/11. En oplagt dagsorden kunne være en slags årsplan for udvalget med emner, 

man kan arbejde med i de respektive udvalg i årets løb. Man kan evt. også kigge tilbage på, hvad man har 

arbejdet med sidste år, som evt. kræver en opfølgning. Punkt til fagligt udvalg kunne også være status på - 

og foreløbige erfaringer fra - indtastningerne. Fagligt udvalgs møde d. 7. december flyttes til onsdag d. 

30. november. 
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TR-timen          (60 min.) 

 

13.  Løntjekskemaer (RB) 

14. Konkret udfordring til sparring (CN- Nye medlemmer/nyansatte) 

 

Hvad gør vi konkret i forhold til nye medlemmer? Vi prøver at sende det i udvalg, men 

indtil det ligger der stadig et par velkomstmapper, ligesom en kredsudsendelse fra lige før 

sommerferien beskriver en konkret tjekliste. 

 

15. Arbejdstid.  

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

 

Husk opmærksomhed på vikarer med faste timer over 8 timer over en periode på 4 uger, 

der har mulighed for at blive ansat som månedslønnet. 
 

16.  Gensidig orientering 

 

Der blev orienteret gensidigt. 

 

17.  Punkter til næste møde 

 

● Meddelelsesbog 

● GDPR (herunder opfølgning på møde) 

● Skoleplaner (tidlig start) 

● Opfølgning på kongres 

● Opfølgning på kommuneplansmøde 

 

18.  Meddelelser 
● Formand   Intet 

● Næstformand  Intet 

● Kasserer   Intet 

● Div. udvalg  Intet 

● Center-MED  Der har været drøftet forslag til energibesparelser. Derudover 

blev udlån af lokaler (og andre “personalegoder”) drøftet. Formandskabet laver en 

udtalelse til Hoved-MED baseret på erfaringer fra nabokommuner med henblik på at 

omgøre beslutningen. 

● Hoved-MED  Intet 

● Skolekontaktrådet Intet 

● Andre   Intet 

 

19. Eventuelt 

 
Der er på skolerne igen meldt ud om sletning af dokumenter og mail i Google Drev og 

Gmail. Nogle af de søgeordene virker lidt mærkelige i forhold til personfølsomme (og ikke 
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kun personlige) oplysninger, og der kan være udfordringer med dokumenter, som er ejet af 

andre. 


