
 1 

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

 

5. februar 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 30. januar 2019 kl. 10.15 – 14.15  

på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud KH, LP, MB. 

 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 9. januar 2019  
 Bilag: Referat fra den 9. januar 2019.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Ekstra punkt 8 og 9 (skubber det nuværende punkt 8 ned til punkt 10 og tilsvarende med 

 de efterfølgende punkter) om hhv. ”Konference for kredsenes pædagogisk ansvarlige” 

 (punkt 8) og ”Kredskursus” (punkt 9). 

 

3. Generalforsamling 
 a) Skriftlig beretning 

  Kommentarer til den skriftlige beretning. 

 a) Der er lavet et udkast til den skriftlige beretning, som kredsstyrelsen kan komme med 

  kommentarer til senest onsdag i uge 6. Der overvejes at indsætte relevante billeder og 

  evt. ændre lidt på format og/eller layout. 

 

 b) Regnskab 

  Orientering om regnskabet for 2018. 

 b) GG orienterede om regnskabet. Det revideres fredag d. 1/2-19. 

 

 c) Afvikling af generalforsamlingen 

  Aftale om fremlæggelse af beretningen. 

  Input til vedtagelser ud over beslutningen på kredsmødet den 9. januar. 

 c) Anders Bondo var blevet inviteret, men han havde ikke mulighed for at deltage. Vi 

  inviterer til ”housewarming” på det nye kredskontor inden generalforsamlingen med 

  et enkelt glas og lidt snaks. Der er brug for en informationsindsats om  

  generalforsamlingen og særligt det nye kredskontor, og det kan evt. tænkes sammen 

  med reklame for kredskurset. Kredsstyrelsens kommunikationsafdeling kigger på det. 

  Udover formandens beretning planlægger vi også denne gang indlæg fra både fagligt 

  og pædagogisk udvalg. 

 

 Bilag: - Skriftlig beretning. 

- Regnskab (ikke revideret). 

 
  

mailto:014@dlf.org


 2 

 

4. Er vi gearet til fremtiden? 
 Hovedstyrelsen har besluttet projektet ”Er vi gearet til fremtiden?”. På det regionale 

 møde den 22. januar blev vi introduceret til projektet. 

 Projektet er et organisationsudviklingsprojekt, hvor vi skal vurdere, om der er behov for 

 strukturelle og/eller politiske ændringer i foreningen. Det er både på det centrale niveau 

 og på lokalniveau. Det er også på både de indre og ydre linjer. 

 Orientering om det regionale møde og forslag til det videre lokale arbejde. 

 

 FE orienterede om det regionale møde, hvor lidt over halvdelen af kredsstyrelsen deltog. 

 Vi sætter punktet på dagsordenen til det næste fælles udvalgsmøde og evt. efterfølgende på 

 næste kredsinternat. 

 

 Bilag:  Materiale om ”Er vi gearet til fremtiden?”. 

 

5. Ny start 
”Ny Start” er en del af OK-08 og dermed forpligtende for alle. ”Ny Start” lægger op til et 

samarbejde om folkeskolen med henblik på at styrke arbejdsmiljøet og den sociale kapital 

og sætte fokus på god undervisning og kompetent ledelse. 

Det fremgår af resultatpapiret fra OK-18, at det fornyede centrale samarbejde kan 

inspirere til et styrket lokale samarbejde mellem kommune og kreds, herunder indgåelse af 

lokale arbejdstidsaftaler. 

Status på ”Ny Start”, herunder forhandlinger om arbejdstid, samt drøftelse af, om 

intentionerne i ”Ny Start” er kendt af alle. 

 

Der har ikke været møde i forbindelse med de lokale arbejdstidsforhandlinger siden sidste 

kredsstyrelsesmøde, men der er planlagt møder i løbet af februar. Vi vil gerne forsøge os 

med en informationsindsats om ”Ny Start” for at sikre, at vores relevante 

samarbejdspartnere er grundigt orienteret om indholdet i ”Ny Start”. De nye hensigter med 

lokal drøftelse af Fælles Mål og anvendelsen af Meebook kan passende indgå i ”Ny Start”. 

 

 Bilag: - OK-18 resultatpapir. 

- Notat om ”Ny Start” i Hvidovre, status. 

 

6. Budgetudmøntningen 
 Orientering fra de lokale MED-udvalg om drøftelserne af konsekvenserne af de vedtagne 

 besparelser. Primært vedr. konsekvenserne af ledelsesbesparelserne. 

 

 Der er ikke meget nyt siden sidste kredsstyrelsesmøde, da de fleste skoler først har MED-

 møder inden for de kommende par uger. 

 

 Bilag:  Tidligere notat om de økonomiske konsekvenser af ledelsesbesparelsen. 

 

7. Nyt kredskontor 
 Orientering om flytningen. Vi har både Idrætsvej og Gungevej hele februar. Den officielle 

 flytning sker den 21. februar. 

 
 FE orienterede om status på flytteprocessen. 
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8. Konference for kredsenes pædagogiske ansvarlige 
Der har været konference for kredsenes pædagogiske ansvarlige med lærerens profession 

og samarbejde som overskrift, og VK gav en orientering om indholdet på konferencen. 

Der blev bl.a. talt om de reviderede Fælles Mål, hvor en af erfaringerne desværre er, at 

ændringerne endnu ikke er blevet implementeret ude på skolerne. Andre emner på 

konferencen var lærerens professionelle dæmmekraft, folkeskoleidealet og den 

involverende fagforening. 

 

9. Kredskursus 
Glostrupkredsen holder deres kredskursus fredag til lørdag i den samme weekend som os, 

så der vil ligesom sidste år være mulighed for at dele en foredragsholder lørdag formiddag. 

Vi prøver at overveje forskellige tiltag både med hensyn til reklame og det 

indholdsmæssige (herunder underholdning) for at lokke nye medlemmer til. 

Vi ændrer navnet til ”Medlemsweekend”. 

 

TR-timen 
 

 

10. Arbejdstid 
 Udfordringer/problemer af arbejdstidsmæssig karakter. Fremsendes gerne inden 

 kredsmødet. 

 

 På nogle af skolerne er der endnu ikke afklaring på afregning af rådighedstimerne for 

 klasserejser i det indeværende skoleår. I forbindelse med arbejdstidsforhandlingerne 

 kigges der på at lave en ensartet løsning for skolerne for de kommende skoleår. 

 Overgangen til Aula er tidskrævende for både superbrugere og de lærere, der skal flytte 

 eller gemme data, og det er der ikke nødvendigvis taget højde for ude på skolerne. 

 

 

11. Nye medlemmer/lønreferater 
 Status på nye medlemmer og lønreferater. 

 

 MBL tjekkede skemaer. 

  

 

12. Center-MED 
 Orientering fra Center-MED mødet den 17. januar. 

 

 FE orienterede. Der er lavet nye skabeloner til MUS, LUS og GRUS med udgangspunkt i 

 ”Hvidovrevejen” (kommunens nye ledelses- og medarbejdergrundlag). Der arbejdes også 

 videre med at følge inklusionshandleplanernes liv ude på skolerne. 

 

 Bilag: - Referat fra Center-MED. 

- Personlige highlight fra Center-MED. 

-  
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13. InSites, DocuNote og Google Drev 
 Orientering om vores kommunikations- og journaliseringsværktøjer. 

 
 FE orienterede. 

 

14. Punkter til næste møde 
 Generalforsamling 

 Medlemsweekend 

 Arbejdstid 

 Budgetudmøntningen 

 

15. Gensidig orientering 
 Der er ansat ny skoleleder på Avedøre Skole pr. 1/3-19. 

 

16. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Næstformanden efterspurgte en evaluering af Arbejdsmiljøtemadagen 

  d. 23/1-19. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Intet. 

 i) Skolekontaktrådet: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

  

 

17.  Eventuelt 
 

 Klorudslippet i Avedøre Idrætscenter har påvirket medarbejdere fra flere af skolerne. 

 Derfor kan der være behov for at koordinere registreringen af arbejdsskaderne og særligt 

 de tiltag, der skal gøres for at forebygge lignende hændelser en anden gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: PJ 


