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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 

 

27. februar 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2020 kl. 10.20 – 14.50 på kredskontoret, 

Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 22. januar 2020 
 Bilag: Referat fra den 22. januar 2020.  

 Godkendt. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 Fastlagt som udsendt. 

 

3. Generalforsamling 19. marts 
 

a) Temaer til mundtlig beretning. Udtalelser. Udvalgenes indlæg. 

a) Der var ikke umiddelbart tilføjelser til den foreslåede liste over temaer til formandens 

 mundlige beretning. Fagligt Udvalg planlægger at tale om skolernes budgetter og 

 budgetprocessen i deres del af beretningen, men det kunne fx være inklusion eller 

 Folkeskolefestivalen. Fagligt Udvalg laver et udkast til en udtalelse og sender rundt til 

 kommentering. 

 

b) Vedtægtsændringer 

b) Der mangler fyldestgørende vedtægter om valg af TR for Sporet, PPR, UU og Cente-

 ret. Derudover er der nogle uhensigtsmæssige henvisninger til hovedforeningens ved

 tægter. 

 

c) Kredsstyrelsens kandidater til formand, kasserer, kongresdelegerede, suppleanter, re-

 visorer og revisorsuppleanter. 

c) Regnskabet når ikke at blive færdigt til generalforsamlingen pga. sygdom, så der skal 

 muligvis afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Kredsstyrelsen indstiller FE so 

 formandskandidat, GG som kasserer samt MRA og VK som kongresdelegerede (ud

 over formanden) – med MBL som 1. suppleant og PJ som 2. suppleant. Revisorer og 

 revisorsuppleanter forventes også at fortsætte. 

 

d) Praktisk arrangement 

d) Der skulle være styr på manden. LP bestiller drikkevarer, servietter m.m. Vi vil gerne 

 kende et estimeret deltagerantal fra de forskellige skoler en uge før. 
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 Bilag: -  Forslag til udtalelser 

   - Mulige temaer til mundtlig beretning 

   - Forslag til vedtægtsændringer 

 

4. Medlemsundersøgelse 

 
 Kort orientering om DLF’s medlemsundersøgelse og hvordan vi forholder os til resulta-

 terne fra Hvidovre. 

 Medlemsundersøgelsen viser nogle tendenser, som måske kan bruges i forskellige sam-

 menhænge – fx angående den fælles forståelse og rekruttering/fastholdelse. 

 

 Bilag: - Kredsudsendelse 020/2020 

   - Resultaterne fra Hvidovre 

   - Opdateret notat om resultaterne sammenlignet med resultaterne fra tidligere 

 

5. Arbejdstid 
 

a) Kongres d. 5. februar og de kommende periodeforhandlinger 

 Kort tilbagemelding om kongressen den 5. februar og overvejelser om det videre for- 

 løb, herunder medlemsinformation. 

b) På kongressen blev der givet udtryk for en bekymring for, om de kommende periode

 forhandlinger vil udmønte sig i konkrete resultater. Det er lidt svært på nuværende 

 tidspunkt at informere medlemmerne, fordi der ikke rigtigt er så meget at informere 

 om. Et fokus kunne dog være, hvad en indgået central arbejdstidsaftale har af betyd-

 ning for vores lokale forhold og den fælles forståelse. 

 

b) Kommunale forhandlinger 

 Status netop nu. 

b) Der var møde i fredags i Sparringsgruppen, hvor man kiggede nærmere på lærerkom-

 missionens anbefalinger. Man har aftalt at videreføre den fælles forståelse for det 

 kommende skoleår. Der blev også drøftet de mange lærere med over 780 timer samt 

 forholdene for de nyuddannede lærere. Der bliver lavet et møde i april måned for le-

 dere og TR´er fra alle skolerne om indholdet i den fælles forståelse samt opgaveover

 sigter (herunder særligt procedurer for ændringer i opgaveoversigterne i løbet af sko-

 leåret). 

 

c) Planlægningen på skolerne 

 c) Den er lige på trapperne. 

 

 Bilag: - Kongresvedtagelse 

   - Fælles forståelse 

   - Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 19. februar 

 

6. Folkeskolefestival 
 

 Der er møde i planlægningsgruppen umiddelbart inden kredsstyrelsesmødet. 

 Status på arbejdet netop nu. 
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 Folkeskolefestival er blevet flyttet til den 29. april. Vi har ansvaret for at koordinere en 

 skattejagt og facilitere en ”fællesskabsvæg” med postkort. 

 

 Bilag: Materialer fra planlægningsgruppen 

    

7. Medlemsweekend 
 

 Program, indbydelse og andre praktiske forhold. 

 Der er hyret en fremtidsforsker til formiddagsprogrammet (fælles med Glostrup). Vi over

 vejer et indslag til eftermiddagsprogrammet. Derudover regner vi også med et festligt ind

 slag til aftenprogrammet, der kan samle folk i kælderen.    

 

8. Rammebesparelsen og skolernes budget 
 

 a) Udmøntningen af rammebesparelsen. Hvordan ser skolens budget ud i forhold til sid-

  ste og forrige år? 

 a) Rammebesparelsen rammer/udmøntes forskelligt på skolerne. Nogle skoler kan fort

  sætte nogenlunde uændret, fordi man pga. tidligere underskud i forvejen har haft sat 

  serviceniveauet ned. Andre steder er det fx holddelingstimer, AKT og lignende, der 

  bliver skåret i. 

 

 b) Pædagoger i skolen. Ændrer fordelingen mellem pædagoger og lærer sig uden det er 

  tiltænkt? 

 b) Det virker til, at der kommer flere pædagoger i skolen i forhold til antallet af lærere. 

  Det lader til, at rammebesparelsen udelukkende kan ramme lærerstillinger. Det kan 

  undre, idet skolens kerneopgave er at undervise eleverne, så der opstår læring. Der 

  arbejdes videre med at undersøge, om lovgivningen vedr. veksling af understøttende 

  undervisning, varetagelse af den konkrete undervisning m.m. overholdes. 

 

 c) 5 mio. kr. puljen. 

 c) Midlerne fra puljen skal anvendes til flere lærere, og der er givet besked til skolerne 

  om at tage det med i budgetterne allerede nu, så man kan fastholde det nuværende 

  personale (trods rammebesparelserne) frem for senere at skulle ud i midlertidige ”pro-

  jektansættelser”. 

  Vi udsender en beskrivelse af de forskellige puljer, der er afsat til folkeskolen. 

 

 Bilag: - Budget for én skole 

   - Notat om pædagoger i skolen 

 

 

9. Lokale lønmidler 
 

Orientering om vores interne lokallønsundersøgelse. Mulighed for spørgsmål. 

 TR skal melde tilbage senest onsdag d. 4. marts. Der har været udfordringer med at trække 

 nogle enkelte oplysninger. 

 

 Bilag: Det udsendte opgørelsesskema (ligger ikke i drev) 
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TR-timen 
 

10. Teamkoordinatorer 
 

Hvordan anvendes teamkoordinatorer, teamansvarlige, årgangstovholdere i relation til 

ledelsesfunktioner? Kort runde. 

 På nogle skoler er der tendenser til, at man vil lægge ledelsesopgaver og –ansvar ud til 

 teamkoordinatorer eller lignende funktioner. Det er problematisk at give nogle lærer ledel-

 sesansvar over kollegaer- og harmonerer i øvrigt dårligt med den politiske vedtagne ledel-

 sesbesparelse. Det understreger samtidig behovet for præcise funktionsbeskrivelser. 

 

 Bilag: Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 19. februar 

 

11. Arbejdstid 
 

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

 

Intet. 

  

12. Nye lærere 
 

Tjek af lønskemaer. 

 
 Lønskemaer uddelt. 

 

13. Bogopsættere på PLC  
 

 Anvendes elever som bogopsættere?  

 

 Det sker på 4 af de 7 repræsenterede skoler. 

 

14. Praktik 
 

Orientering om aflønning for varetagelse af praktik. 

 

 Praksisordningen er der ingen centrale aftale på, men nogen afregner ud fra praktikaftalen. 

 Praktiklærere og praktikkordinatorer skal aflønnes efter den centrale praktikaftale. 

 

 Bilag: Begrebsafklaring – praktiklærer m.m. 

 

15. Punkter til næste møde 
  

 - Generalforsamling 

 - Medlemsweekend 

 - Folkeskolefestival 

 - Pædagoger i undervisningen 
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 - Ledelsesstruktur 

 - Inklusion 

 - Sygefraværssamtaler 

 

16. Gensidig orientering 
 

 Det var som altid interessant. 

 

17. Meddelelser 
 

 a) Formand: Intet. 

 b) Næstformand: Intet. 

 c) Kasserer: Intet. 

 d) Interne udvalg: Intet.  

 e) Eksterne udvalg: Intet. 

 f) Kursusudvalg: Intet. 

 g) Center-MED: Intet. 

 h) Hoved-MED: Der var møde i mandags. Nærvær/fravær er ved at blive revideret, og 

  der er nedsat en arbejdsgruppe. Man har indhentet erfaringer fra Ishøj ang. kombina-

  tion af APV, trivselsundersøgelse og ledelsesundersøgelse i én undersøgelse (der er 

  endnu ikke truffet beslutning om dette). 

 i) Skolekontaktrådet: Der var møde i torsdags. På dagsordenen var bl.a. overvejelser om 

  principper for nye skoledistrikter og skolekontaktrådets funktion. 

 j) Andre: Intet. 

  

18.  Eventuelt 
 

 Intet. 

 

 

 

 

Referent: PJ 


