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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 

 

15. august 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. august 2019 kl. 10.20 – 14.50  

på kredskontoret, Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre. Afbud RB, GG. 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 19. juni 2019  
 Bilag: Referat fra den 19. juni 2019.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

3. Skolestart 

 a)  Opgaveoversigter 

Status på opgaveoversigterne. 

 a) Der er en enkelt skole, hvor opgaveoversigterne endnu ikke er udleveret. 

  Når vi har optalt opgaveoversigterne for skolerne, indbydes TR til et møde om dem. 

 

 b) Folkeskoleændringerne 

  Hvordan er ændringerne implementeret? Specielt den kortere skoledag i indskolin-

  gen. 

 b) Den kortere skoledag er implementeret på lidt forskellige måder på skolerne. Vi ud

  arbejder en oversigt over de forskellige måder, den kortere skoledag er implementeret 

  på. Vi følger op på, om økonomien følger omlægningen som forudsat i lovændringen. 

 

 c) Øvrigt omkring skolestart 

 c) Der er tanker om mere fælles forberedelse på en enkelt skole. Nogle af de øvrige sko-

  ler, der tidligere har haft fælles forberedelse i større omfang, har efter evaluering af 

  dette valgt at skrue ned for det og/eller ændre formen. På nogle skoler har der været 

  mere fleksibilitet og tid til individuel forberedelse i uge 32 i sammenligning med tid

  ligere år, og det er blevet taget godt imod.   

 

4. Ny Start/”Er vi gearet til fremtiden?” 
 Vores videre arbejde. Konkrete opgaver. 

 Der blev drøftet, hvordan vi arbejder videre med de konkrete forslag, der blev præsenteret 

 på mødet den 19. juni. 

 

 Bilag:  Oplæg til kredsmødet den 19. juni. 
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5. Den politiske situation i DLF 
a) Kongres 

 DLF´s ordinære kongres er den 1. – 3. oktober. Kongressen er en stor kongres. De 

 vigtigste dagsordenpunkter er: 

 - Beretning 

 - Folkeskoleideal 

 - Periodeforhandlingen og det videre arbejde med ”Ny Start” 

 - ”Er vi gearet til fremtiden?” 

 - Valg af formand og næsteformand 

 

 Aktuel status. 

a) Det konkrete indhold på kongressen kendes endnu ikke i detaljer, men der skal bl.a. 

 vælges formand og næstformand, og til sidstnævnte post er der kampvalg. Der bliver 

 indkaldt til ekstraordinær kongres d. 5. februar i anledning af kommissionens arbejde 

 og de efterfølgende periodeforhandlinger. 

 

b) Hovedstyrelsesvalg 

b) Vi skal prøve at gøre vores medlemmer opmærksomme på hovedstyrelsesvalget i god 

 tid, så vi får flere til at deltage i valget. 

 

Bilag: Kongresmaterialer ligger i DLF InSite. 

 

6. Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre 
 Børne- og Uddannelsesudvalget (BUV) drøfter på deres møde den 19. august et oplæg til 

 fremtidens skolestruktur i Hvidovre. Drøftelsen går ud på, om man skal sende oplægget i 

 høring.  

 

 Drøftelse af oplægget og beslutning om, hvordan vi bedst deltager i debatten. 

 

FE gav en kort orientering, hvorefter oplægget blev drøftet. Vi afventer BUV´s beslutning 

den 19. august om den videre proces. Emnet taget op på kredsstyrelsesinternatet d. 27.-28. 

august. 

 

Bilag: Oplæg til helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre 

  Sagsfremstilling til BUV 

 

7. Hvidovre Kommunes budget for 2020 
 Der er endnu ikke indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 

 for  2020. Der er derfor heller ikke klarhed over kommunens budgetrammer. 

 

 Vi afventer en aftale mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi. 

Bilag: Tidsplan for budgetvedtagelsen.  

       

8. Kredsstyrelsesinternat 
Indhold og sted. Kort orientering. 

 

Formand og næstformand fra skolelederforeningen i Hvidovre er inviteret. Fælles interes-

ser i udviklingen af skolestrukturen i Hvidovre drøftes. 
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Anders Liltorp er inviteret som hovedstyrelsesmedlem/kommunalbestyrelsesmedlem. 

Øvrige emner, der forventes drøftet: 

- Folkeskolens Dag i Hvidovre den 29. april 

- Helhedsplan for skolerne i Hvidovre 

- Elevplaner og Meebook, hvordan anvendes det bedst muligt og med mening for alle 

 parter 

Internatet holdes på Skjalm Hvide Hotel i Slangerup.  

 

 

TR-timen 
 

9. Arbejdstid 
 Afklarende fortolkninger, spørgsmål m.m. Fremsendes så vidt muligt inden mødet.  

  

 Afklaring angående pause- og tilsynstid for lærere på nedsat tid, med uddannelsesdage, 

 frikøb eller lignende. Afklaring om praksis vedr. fri til lægebesøg i arbejdstiden. 

 

10. AULA 
 På det regionale møde for kredsformænd og pædagogiske ansvarlige var et af emnerne 

 AULA. Her blev der spurgt til. Hvordan processen har været lokalt på skolen med hensyn 

 til implementeringen og eventuelle lokale retningslinjer for anvendelsen. 

 Erfaringer! 

 

 En enkelt skole er gået over til at bruge ugeplaner i Meebook allerede nu. Det har givet 

 nogle udfordringer, idet elevundervisningen af ugeplaner er knyttet til AULA og derfor 

 ikke fungerer pt. Overgangen til AULA har på nogle skoler givet anledning til at genover

 veje den måde, man bruger kommunikationsplatformen (intra hhv. AULA). Overgangen 

 til AULA vil også betyde ændringer for vikardækningen, hvor der må imødeses en del 

 startvanskeligheder, når det skal implementeres. 

 

11. Nye lærere 

 a) Modtagelse og mapper til nye lærere. 

 a) Der bliver igen i år lavet velkomstmapper til de nyansatte. 
 

 b) Tjek af lønskemaer – MBL. 

 b) Lønskemaer på nyansatte blev udleveret. De skal retur til MBL, når oplysningerne er 

  tjekket. 

 

12. Punkter til næste møde 
 - Budget 

 - Opfølgning på kredsstyrelsesinternatet 

 

13. Gensidig orientering 
 Intet til referat. 
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14. Meddelelser 
 a) Formand: Lærerkommissionen (eller dele af den) er på besøg på Gungehusskolen d. 

  13. september inkl. samtaler med FE og Centerchef samt TR og skoleleder på skolen. 

  Der bliver ændret lidt i mødekalenderen på grund af den ekstraordinære DLF-kongres 

  i februar. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Der er lidt praktiske udfordringer pt. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Der er møde d. 22. august. 

 g) Center-MED: Der er møde torsdag i næste uge, hvor helhedsplanen for fremtidens 

  skolestruktur i Hvidovre og en evaluering af centerstrukturen er nogle af punkterne på 

  dagsordenen. 

 h) Hoved-MED: Der er endnu ikke lavet dagsorden for det kommende møde. 

 i) Skolekontaktrådet: Intet. 

 j) Andre: Intet. 

  

15.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: PJ 


