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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 

 

28. november 2019 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 27. november 2019 kl. 10.20 – 14.50 på kredskon-

toret, Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 6. november 2019  
  

 Bilag: Referat fra den 6. november 2019.  

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

3. Skolestruktur 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november at udsætte beslutningen om de forslåede 

ændringer på skoleområdet. Der skal afholdes ekstraordinære møder i Børne- og Uddan-

nelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen i december. 

Orientering og drøftelse af mulige konsekvenser. 

 

Den politiske beslutning er blevet udsat, da processen ikke har været inddragende nok. Der 

ønskes en grundigere debat, inden beslutningen tages.  

10. klasse i Hvidovre bør også fremover være i et folkeskoleregi (uanset evt. ændret fysisk 

placering). 

 

 

4. Folkeskolefestival 
 Det videre arbejde med folkeskolefestivallen. Der er planlægningsmøde 27. november. 

 

MBL og de øvrige repræsentanter fra arbejdsgruppen gav en orientering om indholdet på 

dagens møde. Det er lidt forskelligt fra skole til skole, hvor langt man er med input fra 

skolen til arrangementet. TR og skoleledelse taler i nærmeste fremtid sammen om, 

hvordan skolen kommer med et input. 

 

 

5. Folkeskoleideal 
 Hvordan udbreder vi kendskabet til folkeskoleidealet? 

 Hvilken betydning forventer vi det får i hverdagen? 

 

Vi arbejder videre med nogle af de idéer, der kom på temadagen. Vi prøver at gå mere i 

dybden med Folkeskoleidealet på næste fælles udvalgsmøde den 15. Januar. 
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 Bilag: Folkeskoleidealet 

   Kredsudsendelse 078 om folkeskoleidealet 

   Tilbagemeldinger fra drøftelsen på temadagen 

  

6. Hovedstyrelsesvalg  

Status på valgdeltagelsen. Den kan følges via link i kredsudsendelse nr. 80. 

 

Der er ret stor spredning i valgdeltagelsen på skolen. Vi prøver at gøre en ekstra indsats 

her den sidste uge af afstemningsperioden - både lokalt på skolerne og fra kredsens side - 

for at få stemmeprocenterne endnu længere op. Vi udsender et medlemsbrev, hvor linket 

til afstemningen tydeligt fremgår.  

 

Bilag: TR-udsendelse nr. 17 

  Kredsudsendelse nr. 80 

     

7. Arbejdstid 

 
a) Status på optællingen af opgaveoversigterne 

 Alle opgaveoversigter er nu optalt. 

 Kort status på resultaterne. 

 Undervisningsmængden er nærmest identisk med sidste skoleårs. På trods af den nye 

 fælles forståelse er der stadig mange lærere med over 780 timers undervisning. 

 

b) Besvarelser på evalueringsskema 

 Status 

 Besvarelserne blev gennemgået og drøftet. 

 

c) Drøftelser i sparringsgruppen 

 På baggrund af punkt a og b aftales, hvad der skal tages op i sparringsgruppen. 

  Antallet af lærere med over 780 timers undervisning.  

 Forståelsen for, hvordan ens opgaveoversigt ser ud – og forståelige opgaveoversigter.  

 Udkastet til opgaveoversigterne kommer sent ud, så det gennem dialogen bliver 

 vanskeligt at ændre noget. Drøftelse af, hvordan TR skal inddrages, specielt ved 

 lærere, der har over 780 timers undervisning og ved nyuddannede lærere. 

 

Bilag: Optalte opgaveoversigter – ligger i drev under Hvidovre Lærerfor-

ening/arbejdstid/2019-20 

Besvarelser på spørgeskema om fælles forståelse 

Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 13. november 

 

8. Elevplaner 
 Elevplaner – hvordan giver elevplanerne bedst mening for elever, forældre og lærere? 

 Hvordan bliver arbejdet med elevplaner så enkelt som muligt? 

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2020, ”at det skal undersøges, om vi i den 

kommunale organisation politisk eller administrativt har indført ikke lovbundne, men 

kommunalt fastsatte dokumentationskrav/regler, som virker /opleves bureaukratiske i den 
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kommunale administration og ikke skaber værdi ved udførelsen af den kommunale kerne-

velfærd”. 

 

Drøftelse af de nye dokumentationskrav til elevplanerne. 3 fra kredsstyrelsen har været til 

møde med centeret. Efterfølgende var der workshop på Risbjergskolen. Det handler om 

“Status - Opfølgning - Dokumentation”. Det er vigtigt at understrege, at udformningen 

skal ligge ude på den enkelte skole i samarbejde med medarbejderne. Det er vi tilfredse 

med. Der var nogle tilbagemeldinger på, hvad man agter at gøre på skolerne.  

 

 Bilag: Lovgrundlaget for elevplaner – klip fra UVM 

   Elevplaner i Meebook – oplæg til workshop i Hvidovre  

 

9. Ny Start – anbefalinger fra lærerkommissionen 
Lærerkommissionen kommer den 16. december med sine anbefalinger til de efterfølgende 

periodeforhandlinger. 

Hvordan skal vi agere informationsmæssigt i forhold til medlemmer og andre, når anbefa-

lingerne kommer? 

 

Der var en drøftelse af, hvordan vi viderebringer kommissionens anbefalinger til 

medlemmerne. Vi undersøger noget live-stream og ridser anbefalingerne op i et 

nyhedsbrev, der kommer umiddelbart før juleferien. Herefter følger vi op med grundigere 

information i starten af 2020. 

 

Bilag: Kredsudsendelse nr. 71 

  Slides til TR uge 49-50 

 

10. Skolernes økonomi/Budget 

 

a) Opfølgning på budgetkurset. Hvad skal der spørges ind til i MED? 

Er der umiddelbare udmeldinger om skolernes økonomiske situation i 2020? 

Der var en runde med tilbagemeldinger på skolernes økonomi for det kommende bud-

getår. Nogle steder forventes der et underskud, men det er ifølge vores viden ikke alle 

steder, der har et overblik endnu. Det er problematisk, at udgiften af visiterede elever, 

skolerne aldrig ser, overstiger de inklusionsmidler, skolerne tildeles. Når budgettet skal 

drøftes i MED, skal følgende punkter drøftes: 

 

- den samlede økonomiske tildeling til skolen 

- antal lærere, lønsum 

- antal børnehaveklasseledere, lønsum 

- antal ledere (undtaget leder 1), lønsum 

- antal pædagoger, lønsum 

- andet personale, lønsum 

- timelønnede vikarer, lønsum 

- uv-materiale 

- vedligeholdelse 

- indkøb af inventar o. l. 
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b) Lærer/elevudvikling i Hvidovre 

 Status 

 Det er bekymrende, at der i perioden 2016-2019 er forsvundet 51 lærer- og 

 børnehaveklasselederstillinger, mens der samtidig kun er kommet 50 færre elever. 

 Ifølge et udtræk fra Danmarks Statistik, som Folkeskolen har bragt, er det 22,8 % af 

 lærerstillingerne i Hvidovre, der er besat af ikke-læreruddannede. Der var en drøftelse 

 af, hvad årsagen er, hvad det har betydet for undervisningen/støtten og hvad vi som 

 kreds gør ved det. 

 

Bilag: Notat om udviklingen i lærer- og elevtallet i Hvidovre 

  Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 13. november 

 

11. Temadag den 20. november 
 

Kort evaluering af temadagen. 

Der arbejdes videre med de spørgsmål, der blev rejst om arbejdsskadesanmeldelser. 

Der var tilbagemeldinger på Temadagen på Hvidovre Stadion. Det var nogle gode oplæg 

fra Jeanette Sjøberg og Louise Mikkelsen. Det var lidt ærgerligt, at der ikke var flere 

tilmeldte.  

Der var en drøftelse af, hvorfor der ikke var flere tilmeldte. 

To spørgsmål kom op. LM har fået svar på spørgsmålene fra Personalekontoret. LM 

sender svarende ud til TR/AMR. 

 

 

Bilag: Program for temadagen 

  

TR-timen 
 

12. Nye lærere 
Tjek af lønskemaer – MBL. 

Drøftelse af den mest hensigtsmæssige måde at få tilbagemeldinger om nye lærere 

Tjek af medlemskab – hvordan gør vi det bedst muligt? 

 

Der var uddeling af sedler til tjek af lønreferater. Der kommer en liste over medlemmer på 

skolen. TR sammenligner med den liste, skolen har over ansatte lærere. 

 

13. TR’s rolle 
 TR’s rolle i forhold til alle på LC-overenskomst præciseres. 

  
 TR’s rolle overfor alle ansatte på vores overenskomst blev gennemgået, herunder at det er 

 vigtigt, at man forsvarer de rettigheder, overenskomsten giver. 

 

14. Klubpædagoger i skolen  
 Hvordan anvendes klubpædagogerne i skolen? 

 

Der var en runde med tilbagemeldinger fra skolerne. 
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15. UPV 
Kravet til UPV er fra ministeriets side blevet mere omfattende. Det blev drøftet på kreds-

mødet den 6. november.  

Bliver der fra administrativ side i kommunen stillet yderligere krav, der øger arbejdet 

uden værdi for elever og forældre? 

 

Der er kommet yderligere et skema til udfyldning. Skemaet er ensartet med den UPV, vi 

skal udfylde på MeeBook, så der er tale om dobbeltarbejde. Dertil er der en stor del af 

skemaet i MeeBook, der slet ikke bliver overført til optagelse.dk. Der er i forvejen flere og 

flere opgaver, der lander hos klasselæreren. Der var en drøftelse, hvordan vi tackler den 

ude på den enkelte skole.  

 

Bilag: Orientering om UPV fra Center for skole og Uddannelse 

 

16. Punkter til næste møde 

 
- Arbejdstid 

- Lærerkommissionens anbefalinger 

- Inklusionshandleplaner 

- Folkeskolefestival 

- Tidsplan for generalforsamlingen 

 

17. Gensidig orientering 
Der søges en ny viceskoleleder på Dansborgskolen. Der skal også findes en ny skoleleder 

til Risbjerg. Så er der et par skoler, der har ledige lederstillinger på mellemniveau. De er 

dog ikke planlagt at blive slået op for indeværende. 

 

18. Meddelelser 
 a) Formand: Skriv, hvis du skal på kursus om sygesamtaler. TRIO-dag d. 21/1-220 om 

  Professionel Kapital. 

 b) Næstformand: Programmet for temadagen d. 29/1-20 i Kometen er ved at være klart. 

  Invitationen bliver sendt ud i løbet af december. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet yderligere. 

 g) Center-MED: Der er ikke noget nyt. 

 h) Hoved-MED: Temadag i morgen om evaluering af centerstrukturen. Desuden et op-

  læg om teknologi og ”Den Gode Historie”. Der er også et oplæg om ny sygefraværs

  politik. 

 i) Skolekontaktrådet: Der er møde i morgen. Der er skolestruktur på dagsordenen. Des

  uden orientering omkring centrets 2020-udviklingsplan og velkomst til de nye fra 

  Fælleselevrådet. 

 j) Andre: Intet. 

  

19.  Eventuelt 
 Der var lige et spørgsmål om transport til Høje Tåstrup d. 17/12.      Referent: PJ/RB                                         


