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

 

11. januar 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2019 kl. 10.20 – 14.45 på kredskontoret, 

Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud VK. 
 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra den 12. december 2018 
Bilag: Referat fra den 12. december 2018. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden 
 

3. Generalforsamling 2019 
Følgende drøftes/besluttes: 

 Temaer til den skriftlige beretning 

 Eventuelle udtalelser, overordnet indhold 

 Større budgetmæssige ændringer 

 Forslag til dirigent 

 

Bilag:  Forslag til indhold i skriftlig beretning 

 
● Der var en drøftelse af formen på den skriftlige beretning, og vi vil arbejde på en lidt 

kortere skriftlig beretning, hvor årets vigtigste temaer beskrives uddybende, som det har 

været tilfældet tidligere, mens de mere underordnede temaer beskrives mere i punktform 

- men med mulighed for at kunne spørge ind til disse punkter på generalforsamlingen. 

● Vi planlægger at forberede en udtalelse om den økonomiske situation på skolerne på 

baggrund af de vedtagne kommunale besparelser samt konsekvenserne af disse 

besparelser. 

● Flytningen til et nyt kredskontor med en noget dyrere husleje vil betyde, at vi vil foreslå 

en mindre kontingentstigning. Kontingentet har været fastholdt i 10 år. 

● Vi satser på genvalg til dirigenten fra seneste generalforsamling, hvis det er muligt. 

 

4. Arbejdstid 

Orientering om drøftelserne i den tekniske arbejdsgruppe/forhandlingsgruppen. 

 

 FE gav en uddybning af den skriftlige orientering samt en aktuel status. 

 

Bilag: Orientering om status efter mødet den 19. december 
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5. Budgetudmøntningen 
Korte tilbagemeldinger på udmøntninger fra skolerne – hvis det har været drøftet. 

 

 På nogle skoler har ledelserne meddelt, hvordan de forventer at fordele besparelsen mellem 

 afdelingslederne, men den konkrete dialog om udmøntningen (fx hvilke opgaver ledelsen 

 overtager fra lærerne) har endnu ikke fundet sted. Det vil ske på MED-møder på skolerne i 

 løbet af januar eller primo februar. 

 

Bilag: Oversigt over lederbesparelsen 

 

6. Lokale lønforhandlinger 
Der er sendt forhandlingsbegæring til alle skoler. Kort 

status. Drøftelse af muligheder for tillæg. 

 

Der er allerede aftalt forhandlingsmøder med nogle af skolerne. Derudover vil vi senere 

drøfte muligheden for en revision af Hvidovre Lærerforenings lønpolitik samt hvordan vi 

bedst udmønter den konkret. 

 

Bilag:  - Lønforhandlingsbegæring. 

- Hvidovre Lærerforenings lønpolitik. 

 
 

TR-timen 

 
7. Ytringsfrihed 

Kort opsummering af regler og opmærksomhedspunkter for ytringsfrihed på baggrund 

af kursus om dette i november. 

 

Udsættes til mere uddybende behandling på det kommende fælles udvalgsmøde. 

 

8. Nye medlemmer 
Status på nye medlemmer og lønreferater. Procedure for tilbagemelding til kredskontoret. 

 

Den fremtidige procedure er ikke endeligt fastlagt, men vi prøver at integrere det på 

kredsstyrelsesmøderne under TR-timen for at sikre hurtigere og mere effektiv behandling. 

 

9. Punkter til næste møde 
- Arbejdstid 

- Budgetudmøntning 

- Generalforsamling (herunder regnskab) 

- Flytning af kredskontor 

  

10. Gensidig orientering 
Der blev orienteret. 
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11. Meddelelser 
a) Formand: - Vi undersøger, om der er ændringer i antallet af børnehaveklasser i  

 kommunen i det kommende skoleår.  

- Der er blokade af Sputnik. 

b) Næstformand: 2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år, og det sætter foreningen 

fokus på. Der bliver sendt information ud til kredsens arbejdsmiljørepræsentanter. 

Reminder om tilmelding til temadag onsdag den 23. januar i Kometen. 

c) Kasserer: Der arbejdes på aktuelle GDPR-udfordringer. 

d) Interne udvalg: Intet. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Intet. 

g) Center-MED: Der er møde på næste torsdag. 

h) Hoved-MED: Der er møde snarligt. 

i) Skolekontaktrådet: Der er møde den 21. februar. 

j) Andre: Intet. 

 

12. Eventuelt 
Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: PJ 


