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

 

10. marts 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2019 kl. 10.15 – 13.45 på 

kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. 

 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 30. januar 2019  
 Bilag: Referat fra den 30. januar 2019.  

 

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3. Generalforsamling 
 a) Temaer til den mundtlige beretning. 

  Drøftelse af temaer, herunder emner fra udvalgene. 

 a) Økonomi, arbejdstid, Ny Start, ændringer i folkeskoleloven, Fælles Mål,  

  læringsplatforme, elevplaner, inklusionshandleplan, læringsmål, bekymring vedr. 

  besparelserne i kommunen, udmøntningen af besparelserne, læs og forstå en  

  opgaveoversigt. 

 

 b) Regnskab og budget. 

Der blev orienteret om regnskabet for 2018 på kredsmødet den 30. januar. Efter 

mødet med revisoren, er der omposteret på nogle af posterne. 

På grund af dette og vinterferie, har det ikke været muligt at udarbejde et budget 

endnu. 

 b) Kassereren redegjorde for arbejdet med at få regnskabet godkendt af revisoren. Der er 

  et mindre overskud. Regnskabet ligger i drev. Der bør ikke komme de store  

  ændringer. 

  Budgettet foreligger ikke endnu, da regnskabet ikke er endelig afsluttet. Det forventes, 

  at budgettet bliver lagt den 22. februar. Det sendes derefter ud til godkendelse i 

  kredsstyrelsen inden forelæggelsen på generalforsamlingen. 

 

 c) Forslag til udtalelse. 

På baggrund af debatten på kredsmødet er der udarbejdet forslag til udtalelse fra 

generalforsamlingen. 

 c) Forslaget til udtalelse blev drøftet. Der kan selvfølgelig komme ændringer i  

  forbindelse med udmøntningen af lederbesparelserne samt kommunalbestyrelsens 
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  holdning til besparelserne på specialundervisningsområdet. Udtalelsen tilrettes efter 

  udviklingen. 

 

 d) Praktisk afvikling af generalforsamlingen. 

 d) Generalforsamlingen foregår på Gungehusskolen. Den praktiske afvikling blev aftalt. 

  Kredsstyrelsens 2 supermedlemmer fra Gungehusskolen står for en stor del af det 

  praktiske. 

  Inden generalforsamlingen indbydes medlemmerne til at komme forbi og se det nye 

  kredskontor på Gungevej 8 A, 1. sal. 

  

 

 Bilag: - Forslag til udtalelse 

- Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 6. februar 

 

4. Arbejdstid 
 Status på forhandlingerne om ny arbejdstidsaftale i Hvidovre. 

 Der er møde i dag om arbejdstidsaftalen. Der er afsat tid til møde igen i næste uge. 

 

5. Budgetudmøntningen og specialundervisningsbesparelsen 
Status på skolernes økonomiske situation.  

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

besparelser. Primært vedr. konsekvenserne af ledelsesbesparelserne. 

 

Det politiske nyhedsbrev har været bragt på vores Facebook-side. Det er nået forholdsvis 

bredt ud. Økonomiudvalget har ikke taget stilling til besparelserne på 

specialundervisningsområdet. Samlet set kan lederbesparelsen, rammebesparelsen og 

besparelsen på specialundervisningen blive op mod 50 lærer- og pædagogstillinger. Det vil 

få mærkbare konsekvenser, hvis det gennemføres.  

Ledelsesspændet (antallet af medarbejdere/leder) skulle ifølge budgetoplægget skulle 

rykkes fra 24,1 til 29,8. Når antallet af ledere forbliver det samme som hidtil, mens antallet 

af medarbejdere reduceres med 50, bliver ledelsesspændet i stedet 22,8! 

Der var en drøftelse af, hvordan lederne har tænkt sig at finde timerne. Det ender med, at 

lederne trækker opgaver tilbage fra lærerne og dermed ender det med en besparelse på 

lærere og pædagoger. 

Der var en tilbagemelding fra de skoler, hvor udmøntningen har været drøftet i MED. 

Det forventes, at det er skolelederen, der melder udmøntningen ud til medarbejderne. Så 

kan medarbejderrepræsentanterne supplere eller kommentere på det. Derefter skal der 

være mulighed for efterfølgende dialog med medarbejderne. Udmøntningen kan også med 

fordel drøftes i Faglig Klub. 

 

 Bilag:  - Tidligere notat om de økonomiske konsekvenser af ledelsesbesparelsen. 

   - Politisk Nyhedsbrevfebruar 2019. 

   - Hvidovre Lærerforenings henvendelse til Børne- og Uddannelsesudvalget. 

   - Udtalelse fra medarbejdersiden i Center-Med 18. februar.  

  

6. Medlemsweekend 
Det aktuelle program.  

Praktisk om udsendelse og tilmelding. 
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Vi har Keld Skovmand som oplægsholder lørdag formiddag. Efter hans oplæg bruger vi 

lidt tid på folkeskoleidealet. Vi har en faglig orientering omkring situationen i Hvidovre.  

Indbydelsen udsendes i uge 9. 

 

 

7. Ændring i folkeskoleloven 
Et bredt flertal i Folketinget har indgået et politisk forlig om ændringer i folkeskoleloven, 

der betyder lidt kortere skoledag. Dele af forliget forventes at have virkning allerede fra 1. 

august 2019. 
Drøftelse af vores dialog med Centeret/det politiske udvalg om implementeringen af 

ændringerne. 

 

Der var en drøftelse af, hvordan ændringerne kan udmøntes i Hvidovre Kommune og på 

den enkelte skole. 

Vi håber på inddragelse og en god drøftelse med skolechefen omkring udmøntningen. Det 

vil være oplagt i relation til intentionen i Ny Start. 

 

Bilag: - Kredsudsendelse nr. 8/2019 om folkeskoleforliget. 

- Pressemeddelelse fra ministeriet om forliget. 

 

TR-timen 
 
 

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

 kredsmødet. 

 

 Ikke noget konkret, der ikke allerede foregår en dialog med den relevante ledelse omkring.  

 Tid til Aula blev nævnt. 

 

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

 

 Har man sedler liggende fra tidligere, må de meget gerne afleveres. 

 Vær opmærksom på, at der skal være en konkret begrundelse for en tidsbegrænset 

 ansættelse (barsel, sygdom, orlov). 

 Vær opmærksom på, at hvis man har mere end 8 timers arbejde om ugen i mere end 4 

 uger, skal man ansættes som månedslønnet i stedet for timelønnet. 

 

10. Punkter til næste møde 

 
 Generalforsamling 

 Arbejdstid 

 Besparelser 

 Medlemsweekend 
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11. Gensidig orientering 
Vær opmærksom på, at medlemmerne kan få problemer med at få adgang til forskellige 

blanketter til fx mulighedserklæringer og arbejdsskadesanmeldelser. Det samme gælder 

indkaldelser til tjenstlige samtaler, der kommer i e-boks. Det virker ikke altid efter 

hensigten.  

 

12. Meddelelser 
 a) Formand: 

Der har været et par sager med medarbejdere, der har lavet en underretning, som er endt i 

en politisag, hvor medarbejderen har været indkaldt som vidne. FE er i dialog med 

skolechefen omkring, hvordan vi sikrer medarbejderen og det efterfølgende samarbejde. 

I tilfælde af voldssager/magtanvendelser har ledelsen pligt til at informere om, at man ikke 

har pligt til at sige noget, der kan inkriminere en selv. 

 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Udlæg for kørsel skal ske pr. måned og indberettes med det samme. Man 

  kan ikke få både gratis drikkevarer og time-dagpenge, når man er på kursus. Man skal 

  derfor beslutte sig for det ene eller det andet. 

 d) Interne udvalg: Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Forslag om at kredsstyrelsen tager kursus i f.eks. social/professionel 

  kapital. Det overvejes til næste møde. 

 g) Center-MED: Ekstraordinært møde i mandags omkring besparelserne på special-

  undervisningsområdet. 

 h) Hoved-MED: Der er møde mandag den 25. februar. Rygepolitikken skal evalueres. 

  Centerstrukturen skal evalueres, det drøftes hvordan. Kommunens personalepolitik, 

  temaer og særlige indsatsområder. Det foreslås, at slå Hvidovres deltagelse i  

  Holmestafetten og DHL-stafetten sammen. Det betyder, at man ikke længere vil 

  finansiere DHL-stafetten. Der var en drøftelse af, hvad man mener om det.  

  Holmestafetten er der opbakning til. 

 i) Skolekontaktrådet: Der er møde d. 21/2-19. FE orienterede om dagsordenen. Der blev 

  stillet spørgsmål til, hvordan vi som medarbejdere og skolebestyrelser kan få ting 

  med på dagsordenen. 

 j) Andre: Intet. 

  

 

13.  Eventuelt 
Der blev taget en tårevædet afsked med kredskontoret på Idrætsvej 73. Siden 1991 har der 

været afholdt (sådan cirka) 503 kredsmøder, 1.252 udvalgsmøder, 378 kontormøder, 174 

STIK-møder samt et hav af andre møder. 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB 


