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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14  
Idrætsvej nr. 73, 2650  Hvidovre 
Tlf. 36777014   email: 014@dlf.org 
www.dlfkreds14.dk 

 

28. september 2018 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. september 2018 kl. 10.20 – 14.45 på 

kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud MBL. 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 5. september 2018  
 Bilag: Referat fra den 5. september 2018.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Budget 
  

 a) Status på budgetprocessen 

 a) Der er politiske forhandlinger i øjeblikket. Alle skoler samt SKB-formændene har 

  sendt høringssvar. Der var Hoved-MED møde i fredags. Vedrørende de konkrete 

  forslag blev der henvist til udtalelserne fra Center-MED. De første udmøntninger af 

  besparelserne rammer rådhuset d. 22/10-18. Budgettet vedtages d. 9/10-18.  

  Kommunen har udsendt en mediemanual omkring retten til at udtale sig på egne 

  vegne omkring budgettet. Nogle steder er underskriftsindsamlingen sendt ud til alle 

  forældre (via SKB-formanden). Andre steder ligger den på Forældreintra. 

 

 b) Hvidovre Lærerforenings videre arbejde i budgetprocessen 

 b) Hvidovre Avis har fokus på emnet. Det er vigtigt at gøre klart, at vi ikke er  

  bekymrede for fyringer af lærere, men for kvaliteten af undervisningen. Der var en 

  drøftelse af, hvad vi gør i de kommende to uger frem til vedtagelsen af budgettet. 

 

 Bilag: Udsendt budgetmateriale og høringssvar. 

 

4. Arbejdstid 
  

 a) Forhandling om ny arbejdstidsaftale 

 a) Der er aftalt møde mellem Hvidovre Lærerforening og centeret. Den seneste udvikling 

 viser i hvert fald, at der er behov for en ny aftale. 

 

 b) Undervisningstimetal i Hvidovre 

 b) Der var en runde med undervisningstimetallet på de enkelte skoler. Det er vigtigt, at 

  undervisningsopgaver registreres som undervisning og ikke under øvrige opgaver, da 
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  de giver et forkert gennemsnit i det samlede undervisningstimetal. Det er forskelligt, 

  hvordan man opregner undervisning på opgaver som Elevråd, Færdsel m.v. Indtrykket 

  er, at de tal, som skolelederne har indberettet til forvaltningen, ikke afviger mere end 

  ca. 1% fra Hvidovre Lærerforenings egne tal. 

 

 Bilag: - Relevant indhold i en ny arbejdstidsaftale. 

      - Oversigt over optællingsresultater. 

    

5. Fokuspunkter  
  

Fokuspunkter 2018/19. 

 

 Fokuspunkterne drøftes gruppevis og færdiggøres. 

  

 Der var gruppearbejde med Hvidovre Lærerforenings fokuspunkter for skoleåret 2018/19. 

 Efterfølgende blev gruppedrøftelserne taget op i plenum. 

 

 Bilag:  Fokuspunkter 2018/19. 

 

6. Læringsplatforme 
 

Drøftelse af arbejdet på skolerne. 

Punktet genoptages fra kredsmødet den 5. september.  
 

Bilag:  - Arbejdsgruppens anbefalinger. 

  - Brev til skolelederne. 

 

7. Kredsinternat  

 

 a) Kort evaluering af selve internatet. 

 a) Der var en kort runde med tilbagemeldinger på kredsinternatet. Der var ros til  

  underholdningen. Meldingerne bar præg af, at det havde været positivt både i forhold 

  til faciliteterne og det faglige indhold. Der var et ønske om, at vi skal arbejde på at få 

  fat i en oplægsholder udefra. 

 
 b) Opfølgning på drøftelserne, herunder hvordan vi følger op på ”DLF efter OK-18”. 

 b) Der kommer muligvis besøg af hovedstyrelsesmedlemmer for at drøfte med os, hvad 

  vi gør lokalt for at forbedre forholdene for lærerne. Det blev vedtaget på DLF´s 

  ekstraordinære kongres i juni. Baggrunden er det, der blev aftalt ved OK-18 om Ny 

  Start. Vi har allerede nogle punkter på tegnebrættet. Se bilaget. Dertil er VK og MBL 

  blevet inviteret med til skoleledernes møder i Pædagogisk Udvalg. 

  Det blev drøftet, om FE skulle bruge et par minutter i forbindelse med løntjekket på 

  skolerne på at høre, hvad der kan bidrage til forbedrede forhold for lærerne. 

  Vi arbejder videre med det. 

 

 Bilag: Opsamling fra kredsinternat 
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8. DLF’s kongres den 30. – 31. oktober 

 
DLF holder kongres den 30. – 31. oktober i Tivoli Kongrescenter. Orientering om 

dagsordenpunkterne og de formodede vigtigste emner. 

Kongressen er en ”lille” kongres, det vil sige uden en egentlig beretning. 

 

Den endelige dagsorden forventes udsendt i næste uge. Det handler i store træk om en 

evaluering af forhandlingsforløbet til OK-18. Folkeskoleidealet vil sikkert også få lidt tid. 

Per Christensen fra 3F kommer og har et oplæg. "Ny Start" vil selvfølgelig også være et 

punkt. 

 

Bilag: Formodede dagsordenspunkter til DLF’s kongres. 

 

9. Organisationsudvikling i DLF 
 

Første orientering om det organisationsudviklingsprojekt, der arbejdes med i DLF under 

overskriften ”Er vi som organisation (godt nok) gearet til fremtiden?” 

Organisationsprojektet vil betyde en drøftelse i den enkelte kreds om politik, 

sagsbehandling m.m. 

 

Orientering ved FE. Der kommer en drøftelse mellem de enkelte kredse og 

Hovedforeningen for at se på, hvordan DLF skal fungere på landsplan, regionalt og lokalt. 

Bilaget ligger i drev. 

 

Bilag:  Oplæg til hovedstyrelsens drøftelse af projektet om organisationsudvikling 

 

TR-timen 
 

10. Arbejdstid 

 
 a) Konkrete udfordringer. Fremsendes så vidt muligt inden mødet. 

 a) Vi drøftede bla. tildelingen af tid til lejrskoler samt opgaveoversigten som  

  løntilsagnsgrundlag. Dertil var der en runde med erfaringer på, hvordan tilsynstiden 

  er vægtet for f.eks. inklusionspersonale. 

 

 b) Tilstedeværelse på skolerne. Undersøgelse. 

 b) Vi har udfyldt MRA´s regneark med den planlagte mødeaktivitet. Det svinger meget 

 fra de skoler, der har færrest planlagte mødetimer og de der har flest. Der var en 

 drøftelse af omfanget af planlagte møder og hvordan det udfordrer vores lokalt aftale 

 "Meningsfyldte tilstedeværelse". 

 

 Bilag: Oversigt over tilstedeværelse på skolerne. 
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11. Principper for skemalægning 

 Nogle steder er der vedtaget principper. Vi tager punktet op på et senere tidspunkt. 

 

12. Punkter til næste møde 
 Opfølgning på budgettet 

 DLF´s kongres 

 Evaluering af Drømmeskolen 

 Arbejdstid 

 Løntjek 

 

13. Gensidig orientering 
 Det var enormt informativt. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: FOA har lavet en beskrivelse af OK-18 forløbet. Kan læses på deres 

  hjemmeside. 

  Der har været voldgiftssag omkring ophavsretten til forløb lavet på digitale  

  læringsplatforme. Retten kunne ikke tage stilling til det, da det lå uden for  

  overenskomsten.  

  Lønnen stiger 1. oktober med 1,3%. Vi udsender nyt lønkort, der kommer ud efter 

  efterårsferien. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Husk lige at få tilbageleveret sedlen med medlemmer til Gitte. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Der var møde om budgettet i tirsdags, hvor der blev udarbejdet en 

  udtalelse fra medarbejdersiden. Omkring samlingen af det tekniske personale  

  foretrækker medarbejderne model 3. Direktionen indstiller model 2. 

  Fraværsstatistikken blev gennemgået. 

  Der var ros til de tre skoler, der havde svaret på, hvordan de bruger deres inklusions-

  plan. 

 h) Hoved-MED: Der var møde i fredags om budgettet. Ikke noget nyt. Der er møde igen 

  11. oktober, hvor man drøfter, hvordan budgettets personalemæssige konsekvenser 

  udmøntes. 

 i) Skolekontaktrådet: Der var møde i torsdags. Det handlede om konstituering. Der var 

  larmende tavshed om budgettet fra forældrenes side. 

 j) Andre: Intet. 

  

15.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

 

 

Referent: RB                                              


