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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14 
Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre 
Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org 
www.dlfkreds14.dk 

 

5. april 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 3. april 2019 kl. 10.15 – 14.45 på kredskontoret, 

Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre. Afbud: KH 

 

Referat: 

1.  Godkendelse af referat fra den 13. marts 2019 
 Bilag: Referat fra den 13. marts 2019. 

 Referatet blev godkendt. 

 

2.   Fastlæggelse af dagsorden 
 Den udsendte dagsorden følges. 

 

3.   Opfølgning på generalforsamling 
 a) Kort evaluering af afvikling, deltagerantal m.m. 

 a) Det praktiske var godt, maden ligeså. Deltagerantallet var på 37. Lavere end sidste år,  

  men det skyldes nok sidste års OK-forhandlinger. Der var tilfredshed med dirigenten.  

  Der var en drøftelse af, om vi skal gøre noget ud af at få flere (specielt fra den yngre  

  generation) til at møde op. Drøftelsen handlede blandt andet om, hvorvidt der skulle  

  være et festligt efterspil eller om generalforsamlingen skulle lægges på en   

  medlemsweekend. Sidstnævnte er udfordret ved, at alle har ret til at deltage. Alternativet 

  er at lægge den en fredag og så holde noget fest efterfølgende. I så fald skal det bare  

  ikke ligge få uger før medlemsweekenden. Vi udarbejder et spørgeskema til medlemmer 

  og laver en undersøgelse inden sommerferien. 

 

b) Arbejde på baggrund af generalforsamlingen: 

  Udtalelse om økonomien. 

  Udtalelse om fælles mål. 

  Opfordring til øget samarbejde i forlængelse af Ny Start (mundtlig beretning). 

 b) Udtalelserne er blevet sendt til de aftalte modtagere dagen efter generalforsamlingen. Der  

  har været kommentarer fra et par politikere. 

 

Bilag: - Generalforsamlingsreferat. 

- De vedtagne udtalelser. 

- Den mundtlige beretning. 

 

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

 a) Det andet udkast til en ny aftale ligger i drevet. Der var en drøftelse af indholdet, som  

  forhandlerne tager med i deres kommentarer til forhandlingsgruppen. 
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 b) Info. Der er en arbejdstidskonference for kredsformænd og næstformænd i Odense den 

  25. - 26. april. Inden da skal kredsstyrelsen drøfte forskellige spørgsmål. Punktet  

  kommer på kredsstyrelsesmøde den 24. april. 

 

 Bilag: Udkast til aftale. 

 

5.  Budgettildelingsmodel på skoleområdet 
 Børne og Uddannelsesudvalget har sendt et forslag til ny budgetfordelingsmodel for 

 skolerne i høring. Høringsfristen er 17. april. Ændringerne vil være gældende fra 

 2020. Drøftelse af forslagene og beslutning om hovedpunkterne i vores høringssvar. 

 Uanset, hvilken model der besluttes, så er der nogle skoler, der vil få flere penge og nogle der 

 vil miste penge. Der er tre modeller. 

 Kredsstyrelsen er af den holdning, at forslaget om tildeling på baggrund af klasseantal ikke er 

 holdbar. Det nye er, at etnicitet ikke længere tæller dobbelt. Det er en udfordring for de skoler, 

 der har en høj/stigende andel af tosprogede elever. 

 Der var en runde med tilbagemeldinger fra skolerne. 

 Der var en runde med input til kredsens høringssvar. FE og MRA laver et udkast, som sendes 

 til kredsstyrelsen, inden vi sender høringssvar den 12. april. 

 

Bilag: Høringsmateriale (3 bilag) 

 

6.  Evaluering af medlemsweekend 
 Kort evaluering. Deltagerantal. Program. 

 Der var en runde med tilbagemeldinger fra skolerne. De fleste steder var man meget positive 

 overfor Keld Skovmand, men knapt så meget for Maiken Juul. Aftenens arrangement i 

 kælderen fik stor ros. 

 

Bilag: Indbydelse til medlemsweekenden. 

 

7.  Konsekvenserne af besparelserne på skoleområdet 
 a)  Orientering om aktuel status. 

 a)  FE orienterede. Der har på vores foranledning været afholdt møde med    

   kommunaldirektør, direktør, centerchef og formand i Lederforeningen om at sikre  

   samarbejdsklimaet mellem Hvidovre Lærerforening og skolelederne/forvaltningen.  

   Der har været positive tilbagemeldinger på initiativet fra forvaltningen. Der var en  

   runde med tilbagemeldinger fra skolerne. 

   Det er forskelligt på skolerne, hvad lederbesparelserne har gjort ved samarbejdsklimaet 

   på skolen. Det er vigtigt, at uenigheder om politisk besluttede besparelser ikke kommer 

   til at stå i vejen for det gode samarbejde på andre områder. 

 

b)  Status fra skolerne, herunder drøftelserne i MED. 

b)  Der var en runde med tilbagemeldinger fra skolerne. 

 

8. Folkeskolelovsændringer 
 De første ændringer af folkeskoleloven er planlagt til at træde i kraft 1. august. 

 Et folketingsvalg kan imidlertid udskyde starttidspunktet til 1. januar. 

 Drøftelse af hvordan man praktisk implementere den kortere skoledag i i9ndskolingen. 

 Som udgangspunkt ser det ud til, at skolerne skal følge den nuværende lovgivning. Hvis 

 ændringerne, specielt med hensyn til skoledagens længde i indskolingen, når at blive 
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 vedtaget inden sommerferien, træder de i kraft den 1. august. 

 

 Bilag:  - Kredsudsendelse nr. 8/2019 om folkeskoleforliget (ligger ikke i drev). 

    - Pressemeddelelse fra ministeriet om forliget. 

 

TR-timen 

 
9. Diverse områder med behov for retningslinjer/klarhed 

På følgende områder er der blevet udtrykt ønske om præciseringer eller 

fælles retningslinjer, der kan støtte den enkelte medarbejder: 

 Indberetninger, bekymringsskrivelser 

 Sager med fysisk udad reagerende elever (procedurer) 

 Sager med magtanvendelse overfor elever 

 Arbejdsskadesanmeldelse 

Flere af punkterne drøftes på Center-MED mødet den 4. april. 

 

 Der var en drøftelse af, hvilke steder vi har brug for konkrete retningslinjer i forbindelse 

 med blandt andet indberetninger, udadreagerende elever, magtanvendelse og 

 arbejdsskadeanmeldelser. Det har der været et behov for. Det virker ikke forebyggende og 

 problemet forsvinder ikke. Nogle steder er det er problem, at der ikke er styr på, hvordan 

 man registrerer i forbindelse med arbejdsskader og fastholdelser. Vi aftaler på næste 

 kredsstyrelsesmøde, hvordan vi kan dele gode eksempler på retningslinjer, der kan virke 

 inspirerende for andre. Det er vigtigt, at alle hændelser registreres. 

 

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

inden kredsmødet. 

Lige nu er fagfordelingen gået i gang. Nogle steder opleves fagfordelingen ikke 

som værende helt åben. Der var en forespørgsel om størrelsen på 

klasselærerfunktionen. Det varierer fra 75-100 timer. På en enkelt skole køres 

der med kontaktlærere, der deler klassens elever. Nogle steder gives der en 

ekstra pulje til lærere, der har klasselærer i flere klassser (fx to halve 

funktioner). 

Det er vigtigt, at der står i funktionsbeskrivelsen, hvad opgaven indebærer. Det 

gælder ikke kun klasselæreropgaven. Dertil er det lidt forskelligt, hvordan 

kollegerne gennemskuer deres samlede timeregnskab. Nogle bruger regneark. 

Ud fra en opgavebeskrivelse og buddet på, hvad det forudsætter af tid, så kan 

man blive nødt til at prioritere i de enkelte dele. 

 

11.  Nye medlemmer/lønreferater 

 Status på nye medlemmer og lønreferater. 

 Opdateres på næste kredsstyrelsesmøde. 

 

12. Punkter til næste møde 
 Fem pejlemærker, fælles mål, MeeBook, elevplaner 

 Retningslinjer 
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 Arbejdstid, lokalaftale, arbejdstidskonference 

 Besparelser 

 Folkeskolemøde 

 Årsplan, udkast 

 

13. Gensidig orientering 
 Der arbejdes i Hovedstaden Vest på at finde nogle interessante oplægsholdere til næste års 

 Arbejdsmiljøtemadag. Der var stor tilfredshed med dem, der var på i år. Det er muligt at 

 låne en person fra Hovedforeningen, som kan komme ud i kredsene og give tips til, 

 hvordan man bruger de fem pejlemærker. 

 På mandag er der udviklingsmøde i MeeBook. Hvis man har kolleger, der har specifikke 

 ønsker, så meld lige tilbage. 

 

14. Meddelelser 
a) Formand: Intet. 

b) Næstformand: Der er valgt nye AMR´er. Der er et par nyvalgte. De skal have tilbud fra 

DLF om AMR-uddannelse. MRA skriver til dem. 
c) Kasserer: Der er dukket en fejl op. Det betyder, at vi muligvis kan hente en sum penge 

hjem på lønsumsafgift, der er betalt for meget. 

d) Interne udvalg: Oktoberfestudvalget har sat en dato for arrangementet. Det bliver den 

25. oktober. Der efterspørges et sted til afholdelse. Der var en drøftelse af, om der skal 

være sportskonkurrence inden arrangementet. Spørg på skolerne, om nogle vil være 

med til at arrangere. 

e) Eksterne udvalg: Intet. 

f) Kursusudvalg: Intet. 

g) Center-MED: Der er møde torsdag. 

h) Hoved-MED: Intet. 

i) Skolekontaktrådet: Intet. 
j) Andre: Intet. 

 

 
15. Eventuelt 
 Nu er det meste på kredskontoret oppe at køre. Der kan ligefrem både tales i telefon og 

 printes ud. Der var en drøftelse, hvornår vi skal afholde housewarming. Det finder vi ud af 

 på næste kredsstyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 
Referent: RB 


