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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 

 

10. maj 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. maj 2019 kl. 10.30 – 14.00 på kredskontoret, 

Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre. 

 

Afbud: KH, GG. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 24. april 2019  
 Bilag: Referat fra den 24. april 2019.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Nyt punkt 7: Folketingsvalget. 

 Nyt punkt 8: Vedtagelsen af ændringer i folkeskoleloven. 

  

3. Mødeplan 2019-20 
Mødeplan for det kommende skoleår vedtages. Forslag blev drøftet på kredsmødet den 24. 

april. 

Fokuspunkter for det kommende år drøftes på kredsmøderne den 22. maj og 19. juni. 

Det undersøges, om der kan findes en anden dato til kredsstyrelsesinternatet. Dato aftales 

endeligt på kredsstyrelsesmødet den 22. maj. 

Juleevalueringen bliver den 22. november. 

Mødeplanen blev vedtaget. 

 

 Bilag: Forslag til mødeplan. 

 

4. Arbejdstid 
 a)  Fælles forståelse i Hvidovre. Status. Opfølgning. 

 a) Aftalen er nu skrevet under. Den gælder for det kommende skoleår. Der udsendes et 

  nyhedsbrev og TR orienterer lokalt. Vær opmærksom på aftalen, når der laves  

  fagfordeling. Husk mentorordningen for nyansatte. Vi skulle gerne kunne holde på 

  dem. 

  

b)  Arbejdstidskonferencen 25. – 26. april for kredsformænd og næstformænd. Kort 

 orientering. 

b) FE og MRA var til konferencen i Odense. FE orienterede om indholdet. Vi afventer 

 hovedstyrelsens opsamling. 

 

Bilag:  Fælles forståelse i Hvidovre. 
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5. Pulje til skolerne 
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. april at afsætte en pulje på 4 mio. kr. til 

skolerne i 2019. 

Drøftelse af konsekvenserne af forslaget. 

 KB har afsat en pulje på 4mio. kr. til skolerne i 2019. Puljen blev vedtaget som et 

 medlemsforslag. Den konkrete udmøntning skal vedtages i Børne- og 

 Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der skal laves en ny 

 beskrivelse af lederbesparelsesforslaget, så man ikke er i tvivl om, hvad der er besluttet. 

 Der var en runde med tilbagemeldinger fra skolerne om, hvordan nyheden er blevet er 

 blevet modtaget. Det forventes, at beslutningen om at tilbageføre midlerne til skolerne 

 træffes inden sommerferien og den nye procedure fastlægges til efteråret. Der var en 

 drøftelse af udsigterne til 2020. Der er en forventning til, at udmøntningen af 

 tilbageførelsen af midler skal drøftes i MED. 

  

 Bilag:  Forslag i kommunalbestyrelsen om at afsætte 4 mio. kr. til skolerne. 

   

       

6. Specialundervisningen 
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. april tiltag, der har indflydelse på 

specialgrupperne og udgiften til specialundervisningen. 

Drøftelse af konsekvenserne af forslaget. 

 

FE orienterede omkring situationen. Der var ikke yderligere end beskrevet i oplægget til 

kommunalbestyrelsens vedtagelse. 

 

Bilag: Vedtagelse på KB-mødet om specialundervisning. 

  

7. Folketingsvalget 
 

 Temaerne dag 0 har været pensioneringsalder, flygtninge og klima. Ingen velfærd, så det 

 er ikke forventningen, at folkeskolen kommer til at fylde alverden. Der var en drøftelse af, 

 hvad Hvidovre Lærerforening gør og hvordan vi enkeltvis bedst bidrager til debatten. På 

 dag 6 efter valgets udskrivelse (mandag?) har SF indbudt til debat om børn i fattigdom. 

 Her deltager vi. Input sendes til MBL.  

 Vi tager temaet om velfærd generelt og folkeskolen specielt op på kredsmødet den 22. 

 maj. 

 

8. Vedtagelsen af ændringer i folkeskoleloven 
 Der var en runde fra skolerne om, hvordan man griber ændringerne, specielt skoledagens 

 længde, an. Nogle skoler har allerede klaret ændringerne i indskolingen. Det er stadig 

 muligt at lave nogle mindre variationer. Det er vores opfattelse, at den meget klare 

 politiske intention har været, at skoledagen skal forkortes. Det regner vi med, at den bliver 

 i indskolingen allerede fra 1. August 2019. Desværre betyder ændringerne, at mellemtrin 

 og udskoling flere steder får længere skoledage. 

 Der er stadig stor usikkerhed omkring økonomien i det. Det er vores helt klare opfattelse, 

 at de ekstra tildelte midler fra staten skal føres ud til skolerne som en ekstra ressource. 
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9. Temapunkt: ”Er vi gearet til fremtiden 
 Punktet tages efter TR-timen og de øvrige punkter på dagsordenen. 

 

DLF har iværksat organisationsprojektet ”Er vi gearet til fremtiden”. Det blev igangsat 

på den ordinære kongres i 2018. På det regionale kredsformandsmøde den 22. januar 

drøftedes nogle af emnerne. 

Udvalgte emner drøftes gruppevis. Herefter opsamling og aftale om det videre arbejde. 

Kort oplæg fra FE om punktet, der er startet på kongressen i oktober 2018. 

Dernæst gruppearbejde og efterfølgende opsamling af punktet. Herefter samler FE, VK og 

MRA op på gruppernes tilbagemeldinger. Punktet tages op på kommende kredsmøde. 

 

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

 

TR-timen 
 

10. Arbejdstid 
 Udfordringer/problemer af arbejdstidsmæssig karakter. Fremsendes så vidt muligt inden 

 kredsmødet.  

 Intet nyt. 

 

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

 Kig lige i jeres bokse. Der ligger lige lidt. Tag dem med og vend tilbage til MBL. Inden 

 sommerferien vil MBL gerne have en ti-minutters-seance med alle, for at få løst eventuelle 

 uafklarede spørgsmål vedr. lønreferaterne. 

 

12. Punkter til næste møde 
 - Skoleforliget 

 - Arbejdstid 

 - Folketingsvalget 

 - Fokuspunkter 

 -  

 

13. Gensidig orientering 
 Intet. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Der er møde den 21. maj. Der kigges på kongresforberedende kursus. 

  Der er desuden et par kurser for TR og TR-supp., i støbeskeen. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Centerstrukturen skal evalueres. Orientering om budgetproces. ØU har 
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  vedtaget en analyse af folkeskolens specialområde. Der skal også nedsættes en 

  styregruppe til formålet. Referatet kommer ud. 

 i) Skolekontaktrådet: Budgettildelingsmodellen kom til at fylde meget, så oplæggene fra 

  skolebestyrelserne blev rykket til næste møde.  

  Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen blev gennemgået. Der var  

  tilfredshed med lærernes arbejde. Den forkortede skoledag på enkelte skoler scorer 

  også højt.  

  Kriterierne for udvælgelse af elever til eliteidrætslinjen på Engstrandskolen blev 

  diskuteret. 

 j) Andre: Intet. 

  

15.  Eventuelt 
 Mulighed for udvalgsmøde på onsdag. 

 

 

 

Referent: RB                                             


