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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 

 

26. september 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 25. september 2019 kl. 10.20 – 14.50 på kredskon-

toret, Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

 

Afbud: LM, GG, MB. 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 4. september 2019  
 Bilag: Referat fra den 4. september 2019.  

 Referatet blev godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Fastlagt. 

 

3. Budget 2020 

Status på kommunens budgetproces.  

Indenrigsministeriets beregning af Hvidovres andel af bloktilskud og andre puljer forelig-

ger først 25. september. 

Der er Hoved-MED møde mandag den 30. september umiddelbart inden ØU’s førstebe-

handling af budgettet.  

Fagudvalgene behandler deres del af budgettet den 7. oktober. Høringssvar til deres be-

handling skal sendes i ugen inden. Indhold i vores høringssvar aftales. 

 

Der er stadig ikke noget nyt (det forventes at komme i dag). Vi skriver et høringssvar in-

den d. 7. oktober, hvor vi foreslår at trække rammebesparelsen og ledelsesbesvarelsen til-

bage. 

 

Bilag: - Oplæg til Center-MED møde den 19. september 

- Revideret tidsplan for budgetvedtagelsen 

- Øvrige bilag ligger i Hvidovre Lærerforening/Budget 2020 

   

4. Folkeskolens dag den 29. april  

 Orientering fra det første møde i arbejdsgruppen.  

 Vi aftalte en række ting, der skulle afklares inden næste møde den 9. oktober. 

 

 Der har været et rigtigt godt og positivt første møde i arbejdsgruppen. Det overordnede 

 tema bliver ”Fællesskab” for dagen. Indtil næste møde har arbejdsgruppen aftalt at overve-
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 je forskellige både indholdsmæssige og praktiske ting – og førstnævnte del blev derfor 

 drøftet. 

 

 Bilag: - Opsummering af ting, der skal overvejes inden næste møde 

   - Øvrige bilag ligger i Hvidovre Lærerforening/Pædagogisk Ud 

    valg/folkeskolemøde 

 

 

5. Arbejdstid 
 

a) Optælling af opgaveoversigter 

Der mangler stadig indtastning af nogle skolers opgaveoversigter. 

 

b) Forslag til intern evaluering af elementerne i den fælles forståelse. 

Fagligt udvalg laver et internt spørgeskema om de forskellige elementer i den fælles 

forståelse. Dialoggruppen har møde i december måned. 

 

 Formand for kommissionen, Per B. Christensen, har været på besøg på Gungehusskolen, 

 og KH gav en kort tilbagemelding på besøget. 

 

 Bilag:  - Referat fra møde i Fagligt Udvalg den 18. september 

- Evalueringsskema 

- Optælling af opgaveoversigter ligger i Hvidovre Lærerforening/arbejdstid/2019-

 20 

        

6. Kongres 

 
 DLF holder kongres den 1. – 3. oktober. De vigtigste emner er: 

 Beretning 

 Folkeskoleideal 

 Ny Start og periodeforhandling  

 Er vi gearet til fremtiden? 

 Vedtægtsændringer 

 Valg af næstformand 

 Kort orientering. 

 

 FE gav en kort orientering om de vigtigste emner på kongressen. 

 

 Bilag: Kongresmateriale – ligger i kongresportalen 

 

7. Løntjek og lønforhandling 

 
a) Aftale om løntjek på skolerne i uge 43 – 48. Løntjekket holdes i forbindelse med et 

møde i Faglig Klub. 

FE aftaler datoer for løntjek i uge 43-48 med de respektive TRér. 

 



 3 

b) Lønforhandling. 

Vi sender begæringer om lønforhandling til både skolerne og Center for Skole og 

Uddannelse. 

 

 Bilag: Referat fra møde i Fagligt Udvalg den 18. september 

 

8 Er vi gearet til fremtiden? 
 Opfølgning på aftalte initiativer: 

 Relationsskema 

 Fokusgruppelærere 

 Inklusionsundersøgelse 

 Professionel kapital – udbredelse af kendskab til begrebet 

 Folkeskolelovsændringer – økonomi 

 Dialogen om Fælles Mål, Meebook og elevplaner  

 

 - Fokusgruppelærere: MBL laver et Google-dokument med en oversigt, som vi kan 

  skrive ind i. Dermed skulle vi gerne kunne sikre en fokusgruppe, der er så repræsen-

  tativ som muligt. 

 - Inklusionsundersøgelse: Vi undersøger fortsat, om Center for Skole og Uddannelse 

  vil være med til at lave en inklusionsundersøgelse, og ellers laver vi den selv. 

 

 Bilag: - Aftalte initiativer (bilag fra tidligere kredsmøde) 

   - Relationsskema 

  

TR-timen 
 

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

  

 Man kan ikke budgettere med undertid på opgaveoversigten, og man kan derfor ikke 

 komme til at ”skylde” timer til næste skoleår. 

 

10. Lærerpraktikanter 
 Opsamling på spørgeskema om lærerpraktikanter. 

 

 Der mangler et par enkelte besvarelser i skemaet. Der er stadig nogle udfordringer, for 

 eksempel med aflønning for koordinatorer. Punktet genoptages. 

 

 Bilag: - Begrebsafklaring – praktikkoordinator, -vejleder og –lærer 

   - Tilbagemelding fra skolerne på spørgeskema 

 

11. Retningslinjer ved afsked 
 Skolernes retningslinjer ved afsked af overtallige lærere. 

 

 Det blev drøftet, hvilke forskellige retningslinjer for afsked eller forflyttelser skolerne har. 
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 Bilag: Retningslinje fra Hoved-MED 

 

12. Nye lærere 

 

a) Tjek af lønskemaer – MBL. MBL delte lønskemaer ud. 

 

b) Generel status på modtagelsen af nye lærere. Det er lidt forskelligt, hvordan skolerne 

modtager og tager hensyn til nye lærere. 

 

13. Oktoberfest 
 Aftale om det praktiske i forbindelse med festen. 

 

 Festen er fredag d. 25/10 kl. 17-01 på Risbjerggård. Der er en egenbetaling på 100  kr. 

 Underholdning med All Star lærerband og evt. lokale lærerband samt måske en DJ. Der er 

 lavet en aftale ang. mad (tysk buffet) og øl. Vi prøver at være ambassadører på skolerne 

 for at få så mange medlemmer som muligt til at deltage. 

  

14. Punkter til næste møde 
 - Kongres 

 - Folkeskolernes Dag 

 - Budget 

 - Folkeskoleidealet 

 

15. Gensidig orientering 
 Gensidig orientering blev gennemført. 

 

16. Meddelelser 
 a) Formand: Husk Lærernes Dag d. 5. oktober. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Der var møde d. 19/9 om budget og helhedsplanen. 

 h) Hoved-MED: Intet. 

 i) Skolekontaktrådet: Der var møde d. 19/9 om bl.a. helhedsplanen, budget og involve-

  ring i forældresamarbejdet på skolerne. 

 j) Andre: Intet. 

  

17.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

Referent: PJ                                          


