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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 

 

9. februar 2023 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 1. februar 2023 kl. 10.30 – 14.45 på kredskontoret, 

Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

 

Referat: 
 

Vi tager TR-timen fra kl. 10.30-11.30, derfor omvendte dagsordenspunkter 

TR-timen 
 

1. Løntjekskemaer 
 

2. Konkrete udfordringer til sparring 

 a) Når en kollega uforvarende får brudt regler/principper 

 b) Faglig Klub – input til ”best practice”. 

  

 Punkt b) udsættes til næste møde. 

 

3. Arbejdstid 

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

 Der var ikke fremsendt nogen spørgsmål. 

 

Kredsstyrelsesmøde 
 

 

4. Generalforsamling    30 min. 
Hvidovre Lærerforening afholder generalforsamling torsdag d. 16/3 kl. 16.30. Kredssty-

relsen drøfter tidsplanen (bilag) 

 

a. Revidering og endelig beslutning om tidsplan. 

b. Drøftelse af indhold og form for generalforsamlingen, herunder forplejning, evt. un-

derholdning og banko. 

c. Drøftelse af indhold og form, Formandens skriftlige beretning 

d. Drøftelse af indhold og form, mundtlig beretning. 

 

a) Udkastet til tidsplan godkendt. 

b) Vi undersøger, om det kunne være på Risbjergskolen denne gang. Forplejning: Vi 

 prøver at undersøge noget buffet og laver i den forbindelse en vejledende tilmelding. 

 Vi prøver det af med banko – og forsøger at gøre det underholdende. 
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c) Udkastet blev godkendt. 

d) Vi vil gerne tilbage til formen, hvor de to udvalg supplerer formandens mundtlige be-

 retning. 

 

 

5. Medlemsweekend    15 min. 
Den 25. – 26. marts løber årets Medlemsweekend af stablen. I 2022 lavede vi nogle småju-

steringer i konceptet, som vi evaluerede på efterfølgende. Med udgangspunkt i denne eva-

luering beslutter kredsstyrelsen, hvordan årets Medlemsweekend skal organiseres. På for-

hånd er det aftalt med Glostrup Lærerforening, at vi deler et oplæg fra Roger Buch om 

formiddagen. 

a. Aktivitetsudvalget orienterer om foreløbige planer og forslag 

 - Indslag til eftermiddagen 

 - Underholdning 

 

Der er stemning for et oplæg udefra (udover Roger Buch) og evt. en kort faglig orientering 

fra kredsformanden – men samtidig med noget ”fritid” i løbet af eftermiddagen til en gåtur 

i skoven eller lignende. Underholdningen bliver musik uden quiz – og så måske en quiz 

med præmier tidligere på dagen (f.eks. under spisningen). 

 

6. OK24/Rammer og vilkår    20 min. 
I efteråret 2022 har der været inviteret til Faglig Klub på alle skoler/matrikler under over-

skriften ”Rammer og Vilkår for medlemmernes arbejdsliv”. Kredsstyrelsen har løbende 

drøftet de indsamlede data, og der er sendt en opsamling afsted til hovedforeningen. Hele 

forløbet skal også ses som første skridt i medlemsinvolvering frem mod OK24. 

a. Kredsstyrelsen gennemgår og drøfter tilbagemeldinger, der har lokalt sigte. 

b. Kredsformanden giver en status på OK24, og kredsstyrelsen drøfter lokale tiltag i det 

  videre arbejde. 

 

a) Der var en gennemgang af tilbagemeldingerne med uddybning fra de enkelte skoler. 

  Vi tager dem videre i hhv. Fagligt og Pædagogisk Udvalg. 

b) Det ser svært ud forud for forhandlingerne. Der vil være medlemsinvolvering via re-

  gionale møder, der derudover bliver streamet, og derudover kan vi overveje lokale til-

  tag i form af Faglig Klub på skolerne. 

     

7. Inklusion/mellemformer    20 min. 
 Inklusionsudfordringen fylder fortsat ude på skolerne. Både lokalt på skolerne og centralt 

 i kommunen drøfter vi, hvordan lærerne kan få de bedste rammer for at løfte udfordrin-

 gen. 

a. Der tages en skolerunde, hvor tillidsrepræsentanterne orienterer om, hvilke mellem

 former der for nuværende eksisterer på skolerne, samt hvilke der er i støbeskeen. 

b. Kredsstyrelsesformanden og næstformanden orienterer om den rekrutteringsudfor-

 dring der opleves, og kredsstyrelsen forholder sig til mulige tiltag, der kan imøde-

 komme den udfordring. 

 

a) Runden afslørede, at der er mange ret forskelligartede mellemformer på skolerne – 

 både i forhold til form, indhold og målgruppe – mens enkelte skoler ikke har mellem-

 former pt.  

b) Formandskabet gav en orientering. Der bliver oplevet udfordringer, når der skal re-
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 krutteres lærere med særlige kompetencer til mellemformer, da ansøgerne ofte kom-

 mer fra kommuner med et højere lønniveau. 

 

     

8. Kommunal redegørelse og skoleplaner  15 min.  

 I efteråret modtog Hvidovre Lærerforening den kommunale redegørelse, som blev til efter 

 vidensindsamlingsmødet og kvalificerende drøftelser med en delegation fra kredsstyrelsen, 

 jf. §2 og 3 i A2650. 

 a. Delegationen gennemgår den kommunale redegørelse, og kredsstyrelsen drøfter  

  denne. 

 b. Tillidsrepræsentanterne orienterer om, hvordan den kommunale redegørelse er blevet 

  italesat på skolerne, og kredsstyrelsen drøfter, hvordan vi evt. bringer den yderligere i 

  spil. 

 c. Status på skoleplansarbejdet. 

 

 a) Ingen nye input i forhold til drøftelsen på det seneste møde. 

 b) Den kommunale redegørelse er generelt ikke blevet italesat på skolerne (endnu), så vi 

  overvejer at lave lidt reklame for det (og det tilhørende årshjul). 

 c) På mange skoler er der lavet en procesplan for fagfordeling inkl. Skoleplan, men pro-

  cessen er endnu ikke sat i gang. 

 

 Bilag: Den kommunale redegørelse. 

 

 

9. Opsamling på arbejdsopgaver   5 min. 
• Diverse praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med generalforsamling og medlems-

weekend. 

• Lave oversigt over løntillæg (RB). 

• Reklame for den kommunale redegørelse samt dialog med skoleledere om skoleplans-

arbejdet. 

 

10.  Punkter til næste møde 
• Generalforsamling 

• Medlemsweekend 

• Skoleplaner 

• OK24? 

 

11. Gensidig orientering    10 min. 
 Som altid interessant. 

 

12. Meddelelser     10 min. 
 a) Formand: 

 Orientering om et møde mellem kredsformand fra HV og formanden for overenskomsud-

 valget dags dato, hvor der blev drøftet udfordringer med systemet til indtastning af opga-

 veoversigter. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 
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 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg:  

  Den kursusansvarlige har været på konference om, hvordan man (bedre) klæder nye 

  TRére på mellem de forskellige moduler på TR-uddannelsen. Der er blevet arbejdet 

  for et kursus målrettet TR-suppleanter, men det bliver næppe et tilbud fra DLF cen-

  tralt. De vil i stedet levere noget materiale, så man lokalt i kredsen eller HV kan vare-

  tage opgaven. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Intet. 

 i) Skolekontaktrådet: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

  

13.  Eventuelt     5 min. 
 

 Intet. 

 

 

 

 

 

ORD: RB  REF: PJ                               


