
 1 

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

 

11. oktober 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 9. oktober 2019 kl. 10.20 – 14.50 på kredskontoret, 

Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre. Afbud: GG, TL 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 25. september 2019  
 Bilag: Referat fra den 25. september 2019.  

 Godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Fastlagt. 

 

3. Budget 2020 

 

a) Aktuel status på budgetarbejdet 

KB 1. behandler budgettet den 8. oktober. 

Drøftelse og aftaler om vores videre budgetarbejde. 

 

a) Hvidovre Kommune får 15 mio. kr. fra den særtilskudspuljen (mod forventet 11 mio. 

kr.). Nogle serviceområder ligger med budgetoverskridelser nu, så her kan måske for-

ventes en justering, men generelt er der umiddelbart udsigt til et mindre kassetræk end 

forventet. Budgettet skal vedtages d. 30. oktober, og vi vil forsøge at øve indflydelse 

indtil da for at få taget de planlagte rammebesparelser (herunder skolelederbesparelsen) 

på skoleområdet af bordet. 

 

b) Udmøntning af skolelederbesparelsen 

Den politiske proces med udmøntningen af skolelederbesparelsen er startet. Skole- og 

Uddannelsesudvalget har drøftet udmøntningen på mødet den 7. oktober 

 

b) På baggrund af direktørens indstilling til udvalget, hvor skolelederbesparelsen blev fo-

 reslået udmøntet som en (ekstra) rammebesparelse, har vi i samarbejde med BUPL og 

 PMF sendt en udtalelse til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde mandag d. 7. okto-

 ber vedrørende skolelederbesparelsen. 

 

Bilag: Tidsplan for budgetvedtagelsen version 2 

Hvidovre Lærerforenings høringssvar vedr. budgettet 

Oplæg til udmøntning af skolelederbesparelsen 
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Vores/BUPL/PMF’s udtalelse om skolelederbesparelsen 

Øvrige bilag ligger i Hvidovre Lærerforening/Budget 2020 

   

4. Folkeskolens dag den 29. april  

Orientering fra det andet møde i arbejdsgruppen, der afholdes umiddelbart inden kreds-

mødet. 

 Der har været andet møde i arbejdsgruppen tidligere i dag, og vores repræsentanter gav en 

 orientering til resten af kredsstyrelsen. Skoleledere og personale på skolerne skal inden 

 næste planlægningsmøde, der er den 27. november, tale om den enkelte skoles mulige in-

 put til arrangementets indhold under overskriften “Mangfoldighed og fællesskab”. 

 

 Bilag: Ligger i Hvidovre Lærerforening/Pædagogisk Udvalg/folkeskolemøde 

     

5. Kongres 
 Orientering om de vigtigste beslutninger/drøftelser på kongressen: 

 Vedtagelsen af folkeskoleidealet – er på som selvstændigt punkt 

 Ny Start og periodeforhandling  

 Er vi gearet til fremtiden? – er på som selvstændigt punkt 

 Vedtægtsændringer – kredsgeneralforsamlinger og kontingentfritagelse for pensioni-

ster. 

 Kort orientering. 

 

Der var Kongres i DLF den 1. - 3. oktober. Kongressen bar præg af næstformandsvalget, 

som Dorte Lange vandt knebent over Morten Refskov.  

Vi afventer kommissionens anbefalinger ifht. vores arbejdstid og de kommende periode-

forhandlinger. 

Der blev vedtaget vedtægtsændringer omkring pensionisternes kontingentfrihed samt mu-

ligheden for lokalt at vedtage, at Generalforsamlinger kan afholdes hvert 2. år. 

 

 

 Bilag: Kongresmateriale – ligger i kongresportalen 

 

6. Folkeskoleideal 
Folkeskoleidealet blev vedtaget på kongressen. 

Drøftelse af, hvordan vi får idealet ud i virkeligheden på skolerne – og hvad det konkret 

betyder for os. 

 

Kongressen vedtog et Folkeskoleideal. Opgaven består nu i at få det ud og leve blandt alle 

folkeskolens interessenter.  

Pædagogisk Udvalg vil arbejde med den opgave lokalt. 

Til vores Folkeskolefestival vil vi bringe idealet i spil. 

 

Bilag: Det vedtagne folkeskoleideal. 

 

7. Er vi gearet til fremtiden? 
På kongressen fyldte debatten om ”Er vi gearet til fremtiden” meget. Der er udfordringer 

i foreningen med faldende medlemstal og deraf mindre økonomi. 
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Orientering om oplæggene til kongressen og mulige konsekvenser for Hvidovre Lærerfor-

ening. 

 

På Kongressen blev det vedtaget at vi skal “geares til fremtiden”. Vi er ikke i tvivl om, at 

det vil få betydning for os, men vi ved endnu ikke, konkret hvad der vil ske.  

 

Kredsstyrelsen debatterede, hvordan vi kan blive bedre til at have øje for, om nyansatte er 

medlem af foreningen. Dette følger vi op på ved næste kredsmøde. 

 

 Bilag: Kongresvedtagelse om ”Er vi gearet til fremtiden?” 

 

8. Temadag den 20. november 
Den 20. november har vi den årlige temadag for kredsstyrelse, TR, TR-suppleanter og 

AMR. Forslag til indhold drøftes. 

 

Mulige punkter til temadagen: 

● Krænkelser 

● Aula - hvordan kommunikerer vi? 

● Arbejdsskadeanmeldelser 

● Stress - opfølgning på Trio-temamødet 

● Psykologisk sikkerhed 

● Underretninger 

  

TR-timen 
 

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

 

● I forbindelse med Aulas udrulning efter efterårsferien, er der på flere skoler udfordrin-

ger med, at vi nu “tvinges” ind i Meebooks målstyringsunivers, for blot at lave en simpel 

ugeplan for en klasse. 

 

● Er rådighedstimerne i forbindelse med klasserejser afregnet ifht. arbejdstidsreglerne for 

skoleåret 2018/19? 

 

10. Nye lærere 
Tjek af lønskemaer – MBL. 

 

Lønskemaer uddelt. 

 

11. Oktoberfest 
 Aftale om det praktiske i forbindelse med festen 

  
Diverse praktiske detaljer blev drøftet. Vi bruger noget tid i forbindelse med udvalgsmø-

derne onsdag d. 23. oktober på den sidste planlægning og forberedelse. 

 

12. Punkter til næste møde 



 4 

● Hovedstyrelsesvalg 

● Temadagen den 20. november 

● Er vi gearet til fremtiden? 

● Evaluering af Oktoberfesten 

 

13. Gensidig orientering 
 Som altid meget spændende 

 

14. Meddelelser 
 a) Formand 

 Husk ferieorientering om efterårsferien til nye medlemmer.  

 b) Næstformand 

 c) Kasserer 

 d) Interne udvalg  

 e) Eksterne udvalg 

 f) Kursusudvalg 

  Der bliver lavet en evaluering af den kongresforberedende konference. 

 g) Center-MED 

 h) Hoved-MED 

 i) Skolekontaktrådet 

 Der var møde den 26. september, hvor budget 2020 og helhedsplanen blev 

 præsenteret. Skolebestyrelsernes inddragelse af forældre i arbejdet blev drøftet 

 j) Andre 

  

 

 

15.  Eventuelt 
 Intet. 

 

 

 

 

 

Referent: PJ/MBL 


