
                                                                        
 

3. august 2016 

 

 

Velkommen tilbage fra ferie 

 
Jeg håber, alle har haft en god ferie og er klar til et nyt skoleår. Jeg er klar over, at I får 

masser af informationer her ved skolestart, alligevel vil vi fra Hvidovre Lærerforening og-

så komme med nogle enkelte. 

 

Opgaveoversigt: 

 

 
 

Du har før eller i starten af sommerferien fået din opgaveoversigt. Den skal være udarbej-

det efter dialog med din leder. På opgaveoversigten skal stå det samlede undervisnings-

timetal, tid til forberedelse, den forventede pausetid incl. tilsyn (gård/gangvagt) samt hvil-

ke øvrige opgaver, du skal varetage. Opgaverne skal præciseres mest muligt. Der skal 

timetal på undervisningstiden, forberedelsestiden og pausetiden. 

Hvis der i løbet af skoleåret ændres på dine opgaver, skal det ske efter en dialog med dig. 

Hvis der tilføres nye opgaver, skal det aftales, hvilke andre opgaver der ned- eller bortprio-

riteres. 

Du skal i løbet af skoleåret have en dialog med din leder, om omfanget af dine arbejdsop-

gaver svarer til den tid, der er afsat. Det er vigtigt, at du fortæller din leder, hvis det ikke er 

tilfældet. 

Vi har i år ikke udarbejdet et specielt regneark til optælling af din arbejdstid. Hvis du vil 

tælle din arbejdstid op, kan du f. eks. bruge app’en ”Lærertid”, der kan hentes gratis. 

Vi vil i Hvidovre Lærerforening, i lighed med de seneste år, indsamle alle opgaveoversig-

terne og registrerer tidsforbruget. 

Du kan i øvrigt finde svar på mange spørgsmål vedr. arbejdstid ved at klikke ind på Grøn-

spættebogen, som du finder her. 

 

http://dlfweb.dlf.org/scoutbook/about?var_kredsnr=014&var_kommunenr=167&var_size=SMALL


 
 

Lønsammensætning: 

 

Du har i sommerferien i e-boks modtaget et brev fra Hvidovre Kommune vedr. din løn-

sammensætning for dette skoleår. Jeg vil opfordre dig til at se den grundigt igennem. Vi 

har konstateret enkelte fejl. Spørg din TR, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

                 
 

Budget 2017: 

   

Før sommerferien så Hvidovre Kommunes budget for 2017 ud til at være i balance. Des-

værre har det vist sig, at det ikke passer. Lige nu mangler der ca. 35 mio. kr. for at få bud-

gettet til at hænge sammen. Hvis der skal findes 35 mio. kr., vil det få konsekvenser for 

den kommunale service. Vi ved endnu ikke, om skoleområdet kan blive ramt af besparel-

ser på grund af de manglende penge. 

 

Kredskursus: 

 

Så skal du lige huske på vores kredskursus den 10. – 11. september på Frederiksdal. Der 

kommer indbydelse ud snarest. Vi har plads til, at ca. 110 kan deltage. På programmet er 

borgmester Helle Adelborg, næstformand i DLF Dorte Lange, Svend Erik Schmidt om op-

timale rammer for god læring samt en sejltur på Furesøen. 

Så hold godt øje med indbydelsen, når den kommer. 

 

                   
 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst 

Kredsformand. 
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