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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 

 

10. juni 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af ekstraordinært kredsstyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2020 kl. 10.30 – 11.30 via 

pc, tablet eller cromebook.  

 

Referat: 
 
1. Generalforsamling den 16. juni 
 

 Følgende besluttes endeligt i forhold til generalforsamlingen: 

a) Afvikling generelt 

b) Temaer til mundtlig beretning 

c) Udtalelse 

d) Praktisk arrangement 

 

Der er ikke indkommet nogen forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. 

 

Bilag: Forslag til udtalelse 

   Temaer til mundtlig beretning 

 

 

a) FE sender endelig dagsorden ud efter dette møde. Anders Liltorp er dirigent. Det fore-

går på Engstrandskolen. Vi forventer en relativ kort generalforsamling. 

 

b) Der var en tilbagemelding med kommentarer til de temaer, der er listet op i bilaget (lig-

ger i drev). 

 

c) Der var en tilbagemelding med kommentarer til den udtalelse, vi præsenterer på gene-

ralforsamlingen. Ikke de store ændringer (med undtagelse af, hvis der sker noget i peri-

odeforhandlingerne i mellemtiden). Der var nogle spørgsmål til de 2,9 mio. kr., som 

kommunen har fået til at ansætte flere uddannede lærere i skolen. Pengene er afsat i 

2020 og skal selvfølgelig anvendes. 

 

d) Tilmelding senest mandag 15/6. kl. 14. MRA har styr på det praktiske (inkl. håndsprit). 

LP står vanen tro for snacks - portionsanrettet! Der er ingen efterfølgende spisning. 

 

2. Periodeforhandlingerne 

 
Drøftelse af den aktuelle situation på baggrund af pausen i forhandlingerne. 

Medlemsorientering på baggrund af input fra TR-stormøde 9. juni 
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Bilag: Pt ingen, men kan komme inden mødet 

  

Kort orientering fra FE. Der var ikke meget nyt at i TR-mødet. Hvis der er spørgsmål, 

henvender man sig på kredsen. 

 

3.  Eventuelt 

 
Der er Center-MED næste fredag. Primære punkter er læren af Corona-skolen og AULA  

 

Corona-skolen: Der arbejdes på et spørgeskema, som skal bruges til at se på, hvilke positi-

ve bivirkninger vi kan tage med fra de seneste måneders erfaringer. Der arbejdes videre 

med det, hvorefter det sendes ud hurtigst muligt. 

 

Kort tilbagemelding vedrørende lærerarrangement på skolerne sidste skoledag. De fleste 

steder planlægger man at afholde et eller andet i større eller mindre omfang.  

 

 Vi afholder det ordinære kredsmøde den 17. juni på kredskontoret. Maden vil være proti-

onsanrettet. 

 

 

ORD: MRA   REF: RB                                    


