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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 

 

19. december 2022 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. december 2022 kl. 10.30 - 14.45 

på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre 

 

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

Afbud: CN, FB 

 

Mødeleder: RB 

Referent: PJ 

  

Referat: 
1. Godkendelse af referat fra d. 2. november 2022 

 Det er godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 

 Starttidspunktet rettes til kl. 10.30. 

 

3. Kredskontoret         (10 min.) 
På baggrund af kredsstyrelsens drøftelser på internatet gennemgår vi, hvem der er på 

kredskontoret og hvordan vi er organiseret nu og fremadrettet. 

a) MBL orienterer om sekretærens arbejdsopgaver, og om div. praksisser. 

 

Sekretærens arbejdsopgaver er bl.a. medlemshenvendelser, ind-og udmeldelser, 

overflytninger, registrering af tillidshverv/poster, invitationer, tilmeldinger til 

arrangementer, bookinger, udsendelser til medlemmerne, hjemmesiden, arkivering, og 

lignende HK-opgaver” inkl. Layout. Husk at bruge kredskontorets HK kompetence til det.  

 

Sagsbehandlerne har fordelt opgaverne mellem sig, således at Rasmus tager sig af “det 

med tal” (fx løntjek, pensionsberegning og lign.), mens Louise tager sig af mere sociale 

sager (barsel, sygemeldte m.m.). 

 

4. 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. 

 

Bilag: Materialet fra DLF – ligger i egen mappe i Drev. 

mailto:014@dlf.org
http://www.dlfkreds14.dk/
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Runden er gennemført på langt de fleste skoler samt hos PPR, UU og SKO. Formandskabet 

laver en liste over de tilbagemeldinger, vi skal arbejde videre med på kredsniveau, samt 

indtaster de tilbagemeldinger, der skal videre til hovedforeningen. 

 

Det har givet mening at afvikle det i regi af faglig klub, som vi besluttede, frem for at gøre 

det som fælles faglig klub på tværs af skolerne, som man har gjort i andre kredse. 
 

5. Kommuneredegørelse (jf. A2650)      (20 min.) 
Torsdag den 10/11 var en delegation bestående af MBL, LP og PJ deltagere i 

Samarbejdsmødet om den kommunale redegørelse jf. §2 i A2650.  

a) Kredsstyrelsen gennemgår og drøfter den kommunale redegørelse. 

b) Kredsstyrelsen beslutter, hvordan vi vil arbejde videre med punkterne fra den 

kommunale redegørelse. 

 

 Bilag: A2650 samt udkast fra administrationen 

 

Delegationen gennemgik redegørelsen, og der var en kort drøftelse af indholdet. TR 

inviterer sin skoleleder til en samtale om den kommunale redegørelse forud for arbejdet 

med skoleplanen. 
 

 

6. A2650 årshjul         (10 min.) 
Som en del af arbejdet med den kommunale redegørelse har man fra kommunens side 

udarbejdet et udkast til et årshjul for A2650.  

a) Kredsstyrelsen drøfter, hvordan vi kan kvalificere dette årshjul med henblik på at få 

lavet et samlet værktøj til brug på alle niveauer i A2650. 

 

Bilag: Udkast til årshjul 

 

Der er behov for sparring og inspiration til en mere konkret tidsplan for forberedelsen af 

skoleplanen, så vi prøver at tage det op i nogenlunde tid inden - fx på et fælles 

udvalgsmøde. 
 

7. Når arbejdsmiljøet er under pres      (20 min.) 
Vi oplever et stigende antal sager og episoder, hvor lærernes arbejdsmiljø er under pres. 

Trusler om vold, anklager om vold (fysisk eller verbal vold), offentlig udskamning på 

sociale medier og Aula. 

a) Kredsstyrelsen drøfter situationen ude på skolerne, og deler viden om, hvordan vi kan 

arbejde med at beskytte vores medlemmer bedst muligt. 

b) Kredsstyrelsen beslutter, hvordan vi arbejder videre. 

 

Der er behov for klare retningslinjer på skolerne om vold, trusler om vold, digitale 

krænkelser m.m. - og måske også fælles front kommunalt, da nogle af disse sager kan gå på 

tværs af skolerne. Det kunne evt. være et emne for et af vores fælles møder med 

skoleledergruppen, ligesom man med fordel kunne tage retningslinjerne op (igen) i det 

lokale MED-udvalg. Er vores medlemmer godt nok instrueret i fx magtanvendelser - og kan 

vi som forening gøre noget i denne sammenhæng? 

Bilag: DLF´s pjece om krænkelser, verbale og digitale 

https://www.dlf.org/media/15437404/pjece-kraenkelser-verbale-og-digitale-august-2022.pdf
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8. Rekruttering/fastholdelse og mentorordning    (15 min.) 
Pædagogisk udvalg ønsker input fra kredsstyrelsen. Yderligere er der et ønske fra Hvidovre 

Kommune om en traineeordning for 4. årsstuderende, hvor en mentorordning også er 

indtænkt.  

a) Hvor langt er man på skolerne med mentorordning?  

b) Hvordan arbejdes der konkret videre med mentorordning? 

c) MBL orienterer om traineeordning, efterfulgt af indledende drøftelse. 

 

Bilag: Udkast til traineeordning 

 

Pædagogisk udvalg er i gang med at revidere materialerne til nye/nyuddannede lærere. 

 

Der er etableret mentorordninger på skolerne - men med ret forskelligt indhold. På nogle 

skoler har man både en ordning for nyuddannede lærere og en (mindre omfattende) 

ordning for nyansatte lærere. Der kan være behov for justeringer baseret på erfaringerne 

fra dette skoleår. 

 

Som kreds (og evt. kommune) skal vi have kigget på et tilbud i forhold til nye lærere, der 

kan være med til at fastholde dem i særligt de første år, hvor der sker et betydeligt frafald. 

En lærerstartsordning kan - og bør - være mere end “bare” en mentorordning, og her 

kunne vi (evt. i samarbejde med SKO og Skolelederforeningen) bidrage. 

 

Vi kan sagtens se et behov for en traineeordning, men der er en række 

opmærksomhedspunkter, som i hvert fald skal afklares på en fornuftig måde, hvis vi skal 

kunne indgå en aftale. Det gælder fx praktik, aflønning og ansættelsesvilkår (herunder fx 

undervisningsmængde og ansættelsesform). Udvalgene arbejder lidt videre med deres 

respektive vinkler på de konkrete opmærksomhedspunkter og udfordringer på deres møder 

primo januar. 
 

9. Mellemformer         (15 min.) 
Pædagogisk udvalg ønsker input fra kredsstyrelsen ifht., hvilke former for mellemformer, 

vi arbejder med på skolerne. 

a) Kredsstyrelsen tager en runde, hvor hver TR giver en status. 

b) Kredsstyrelsen drøfter, hvordan vi arbejder videre. 

 

Udsættes til næste møde. 
 

10.  GDPR-certificering        (10 min.) 
Kommunen har udrullet en GDPR-test til alt personale.  

a) MBL orienterer om testen og kommunikationen om denne 

b) MBL orienterer om det fremtidige med GDPR i kommunen. 

 

MBL gav en orientering. Det har ikke været praktisk muligt at udsende testen på andre 

måder end via hvidovre.dk-mailen. Det er blevet understreget, at der skal gives arbejdstid 

til at gennemføre testen - og at den tid ikke skal tages fra forberedelsestiden. I København 

har man en tilsvarende test, der er målrettet skoleverdenen med lærere og Aula, og som 

måske ville blive oplevet som mere relevant. 
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TR-timen          (60 min.) 

 

11.  Løntjekskemaer (RB) 

12. Konkret udfordring til sparring  

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

14.  Gensidig orientering 

15.  Punkter til næste møde 

 

● Mellemformer (udsat fra dette møde) 

● Opfølgning på traineeordning 

● (de tre nye er på uddannelse den dag) 

 

16.  Meddelelser 
● Formand 

● Næstformand: Har været til arbejdsmiljøforum i HV, hvor bl.a. krænkelser, en 

informationsfolder om arbejdsmiljø til (nye) kollegaer samt en årskalender om 

arbejdsmiljø til AMR’er var på dagsordenen. Har også deltaget i kommunens kursus i 

SafetyNet, som er det nye system til APV-handleplaner og arbejdsskadeanmeldelser. 

● Kasserer 

● Div. udvalg: Kursusudvalget har evalueret det kongresforberedende kursus, og der var 

generelt gode tilbagemeldinger. 

● Center-MED: Seneste møde blev udskudt pga. mandefald. 

● Hoved-MED: Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at 

formulere en seniorpolitik i kommunen. Man har bl.a. også evalueret budgetprocessen. 

● Skolekontaktrådet: På seneste møde var der en kort orientering om meddelelsesbogen 

samt drøftelser om kriterierne for skoledistrikter. 

● Andre 

 

17.  Eventuelt 

 

Referent: PJ 


