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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 

 

14. juni 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.20 – 12.50  på kredskontoret, 

Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre. Afbud VK, GG. 
 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 22. maj 2019  
 Bilag: Referat fra den 22. maj 2019.  

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

3. Arbejdstid 

 

 a)  Bilag til den fælles forståelse. 

Orientering om aftaler om TR-tid, klasserejser, ferie i 2020 og efteruddannelsesmo-

duler. 

Kort orientering om bilagene til den fælles forståelse. Det handler om tid til TR-

arbejdet,afregning for klasserejser/lejrskoler og tid til uddannelsesmoduler på di-

plomuddannelser. De manglende 3,36 feriedage findes ved deltagelse i Folkeskolens 

Dag samt ekstra tid til at sætte sig ind i AULA. 

 

 

 b) Status på den konkrete udmøntning på skolerne 

 Der var en runde fra de enkelte skoler. Nogle steder kommer adskillige lærere over 

 de 780 timers undervisning. Det er ikke alle steder, TR er blevet inddraget i disse 

 tilfælde.  

 FE/MRA laver et analysearbejde på opgaveoversigterne efter sommerferien og eva-

 luerer i forhandlingsgruppen. 

 Ifølge aftalen skal opgaveoversigterne/skemaet ligge en uge inden skoleårets afslut-

 ning, altså fredag 21/6. 

 Der var bred enighed om, at der skal laves en retningslinje for fagfordelingen. 

 Det er forskelligt, hvordan man afholder dialogsamtaler. Nogle steder er det obliga-

 torisk, andre steder melder man sig selv til en samtale. 

 Nogle steder er der en procesplan for fagfordelingen. Det skal der være ifølge OK-

 18. Det er lidt forskelligt, hvor skarpt man følger den plan. 

 

 Bilag: Orientering fra FE om møde i forhandlingsgruppen 

   Bilag til mødet i forhandlingsgruppen 

   Referat fra møde i Fagligt Udvalg den 12. juni. 
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4. Folkeskolemøde/Folkeskolens Dag 
  

Center for Skole og Uddannelse finder ideen om folkeskolemøde/folkeskolens dag fanta-

stisk. Børne- og Uddannelsesudvalget er blevet orienteret om ideen på deres møde den 11. 

juni. 

Aftale om hvordan vi konkret arbejder videre med at udvikle dagen. 

Pædagogisk Udvalg vil gerne have nogle input til indholdet til af dagen. MBL oriente-

rede kort om, hvad dagen skal dreje sig om og hvad formålet med dagen skal være. 

Det skal gerne foregå oppe omkring Rådhuset/Kometen/Risbjerggård i uge 44-45. Vi 

satser på, at tidspunktet ikke er det samme i fremtiden. 

Det er hensigten, at skolerne skal byde ind med noget. Det skal være nogle aktiviteter, 

der afspejler dagligdagen, som ikke kræver ekstra forberedelse. 

Det må påtænkes, at lærere, der skal lave fysiske opstillinger eller lignende på selve 

dagen, tages ud af undervisningen, så de kan nå det, inden arrangementet starter. 

Der var forslag om at invitere forlag til at komme med materialer, så lærerne kunne bli-

ve inspireret ved samme lejlighed. 

 

 Bilag:  Ideer til indhold i Folkeskolens Dag (fra 22/5) 

   Konkrete tiltag fra Pædagogisk Udvalgs møde den 12. juni 

 

 

 

5. Fokuspunkter/”Er vi gearet til fremtiden” 
 

På baggrund af drøftelserne på kredsmøderne den 8. og 22. maj aftales det, hvodan vi ar-

bejder videre med ”Er vi gearet til fremtiden?” og hvilke punkter, vi skal have fokus på i 

det kommende skoleår. 

FE orienterede kort ud fra bilaget i drev. Vi opfatter Folkeskolens Dag/Folkeskolemøde 

som en del af Ny Start. 

 

Bilag: Oplæg til beslutning 

  Tidligere bilag til punkter ligger under kredsmødet 22. maj 

 

6. Ændring af folkeskoleloven 
 

Ændringerne i folkeskoleloven fra 1. august 2019 betyder: 

 Skoleugen for 0. – 3. klasse forkortes med 2 ¼ time med mindre det i den enkelte 

kommune politisk besluttes, at man ikke vil forkorte skoledagen. Timetallet tages fra 

den understøttende undervisning. 

Det er i forliget aftalt, at der afsættes 190 mio. kr. årligt på finansloven til styrkelse af 

folkeskolen. Samtidig er der et ”overskud” på nedsættelsen af timetallet i 0. – 3. klasse 

på 59 mio. kr. Dette overskud fremkommer efter der er sat midler af til øget aktivitet i 

SFO. I alt 249 mio. kr. til styrkelse af den understøttende undervisning. Hertil kommer 

59 mio. kr. som er udgiften til flere fagtimer, som træder i kraft 1. august 2020. 

De 249 mio. kr. tilføres via bloktilskuddet. Hvidovres andel er 0,99% af beløbet, sva-

rende til ca. 2,46 mio. kr. 
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 Obligatoriske valgfag i 7. -8. klasse. Der er ikke direkte fulgt midler med til dette, 

men KL vil muligvis fremføre det under forhandlingerne med regeringen om kommu-

nernes økonomi. 

 

 Begge emner blev drøftet på Center-MED mødet den 13. juni. Orientering. 

 Drøftelse af opmærksomhedspunkter både kommunalt og på den enkelte skole. 

 

Punktet blev drøftet på Center-MED i torsdags. Det handler om den praktiske udmønt-

ning af den kortere skoledag i indskolingen, økonomien i forliget samt de obligatoriske 

valgfag. Når TEC inddrages, skal der være en skolelærer, der har ansvaret, og dertil 

skal der tænkes udgiften til TEC. 

 

Bilag: Kredsudsendelse 8/2019 om folkeskoleforliget – ligger i Insite.   

       

7. Kredsstyrelsesinternat 
 

Vi har internat for kredsstyrelsen den 27. – 28. august. Vi har flere gange drøftet, at vi 

gerne vil have en oplægsholder udefra. Det skal være indholdet i internatet, der afgør 

oplægsholderen. 

Drøftelse af relevant indhold i internatet. 

 27-28. august. Der blev drøftet indhold. Hvis vi skal have oplægsholdere udefra, 

skal vi til at lave nogle aftaler. Folkeskolemødet er oplagt tema. Det blev drøftet at in-

vitere lederforeningen til en del af internatet for at drøfte fælles interesser.  

 

TR-timen 
 

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

 kredsmødet.  

Der var et par småting. 17-06-tillægget gælder kun, indtil kursusdagens afslutning i føle 

programmet. Alle ture med overnatning med elever udregnes ud fra aftalen omkring 

lejrskoler. 

 

9. Ferieregler 2020 
 Hvordan orienterer vi bedst om de nye regler, specielt om overgangsreglerne? 

Der var en drøftelse af, hvordan vi forklarer ferieproblematikken for 2020. Det skal 

forklares på en simpel måde, så alle forstår, hvordan de 3,36 dage opstår og hvad vi 

bruger dem på. 

En info-video vil være en god måde. Det optimale er, at vi kommer med en fælles ud-

melding fra forvaltningen og Hvidovre Lærerforening omkring, hvordan vi henter de 

3,36 dage i Hvidovre. 

 

 Bilag:  Orientering om feriereglerne kan ses i kredsudsendelse nr. 116/2018 

 

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

MBL skal lige have de sidste lønreferater tjekket med TR’erne inden ferien. 
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11. Nyhedsbrev inden sommerferien 
 Indhold? 

Ny ferielov, sygdom i ferien, Folkeskolemøde. 

 

12. Punkter til næste møde 
- Internat 

 

13. Gensidig orientering 
RB tager på barsel fra uge 32. Marianne Borup deltager i stedet på kredsmøderne. 

Præstemoseskolen skal have ny viceinspektør samt en ny afdelingsleder. 

Der har været nogle opsigelser i kommunen, så der er nogle skoler, der er i gang med at 

ansætte nye medarbejdere. 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand: Budgetkurset ligger 30/10. Det bliver formodentligt i Herlev. Lærerkom-

  missionen kommer på besøg på Gungehus fredag 13/9. Programmet kommer ud sene-

  re.  

  Der er KB-møde på tirsdag. Der ligger et medlemsforslag fra om fritagelse fra Natio-

  nale Test mm. 

 b) Næstformand: Der er kurser for nye AMR’ere i første halvår af næste skoleår.  

 c) Kasserer: Der ligger en lønseddel fra kredsen til jer. Der er nogle kolleger, der har 

  fået betalt kontingent to gange. GG er på sagen. 

 d) Interne udvalg: Intet. 

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Trivselsundersøgelse hvert år blev drøftet. Kredsen kigger på de to 

  undersøgelser (trivselsundersøgelse og APV) og ser, hvordan de hænger sammen. En 

  ny inklusionsundersøgelse blev drøftet. Vi ser på, om vi kan overkomme alle tre ting.  

  Der er kommet en budgetanalyse om specialundervisningen. Det bliver en del af 

  budgetmaterialet for 2020.  

 h) Hoved-MED: Der er møde på torsdag. Der kommer en budgetorientering. Her  

  afventer man den nye aftale mellem regeringen og KL. Ny rygepolitik, Hvidovre skal 

  være røgfri. 

 i) Skolekontaktrådet: Referat fra 2/5 er rundsendt 

  j) Andre: Intet. 

  

15.  Eventuelt 
Formanden ønskede en rigtig god sommer. 

 

Referent: RB                                             


