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

28. august 2020

Til Kredsstyrelsen
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. august 2020 kl. 10.30 – 14.45 på kredskontoret,
Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre. Afbud: VK, SBK

Referat:
1. Godkendelse af referat fra den 12. august og 19. august 2020
Referaterne blev godkendt.
Bilag: Referater fra den 12. august og 19. august 2020

2. Fastlæggelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden følges.

3. Arbejdstid
a) A20 og urafstemningen
Kort status urafstemningen.
Kort info fra FE. Det er kun de lærere og børnehaveklasseledere, der er omfattet af
Lov409, der har stemmeret. Det har der været nogle henvendelser på. Der udloves
præmier til de tre skoler med den højeste stemmeprocent. 1.500, 1.000 og 500 kr. til
brug ved FK-møder.
Der var en runde med tilbagemeldinger fra FK på de enkelte skoler.
b) Opgaveoversigter 2020/21
Det videre arbejde med opgaveoversigterne.
Kort info fra FE. Det er kun de lærere og børnehaveklasseledere, der er omfattet af
Lov409, der har stemmeret. Det har der været nogle henvendelser på. Der udloves
præmier til de tre skoler med den højeste stemmeprocent. 1.500, 1.000 og 500 kr. til
brug ved FK-møder.
Der var en runde med tilbagemeldinger fra FK på de enkelte skoler.
Bilag: - A20
- Diverse kreds- og TR-udsendelser om aftalen og urafstemningen
- Referat fra Fagligt Udvalgs møde den 19. august

4. Corona
a) Status på retningslinjer for forebyggelse af smitte på skolerne
Kort orientering om nogle af problemerne på skolerne. Den sparede rengøring skaber
problemer for bl.a. faglærere, der selv skal gøre rent. Det er problematisk, at
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rengøringen (og retningslinjerne generelt) kommer til at køre efter
Sundhedsstyrelsens minimumsstandarder. Det gør medarbejderne utrygge.
Der rejser sig en del spørgsmål omkring klasserejser, hvor der skal ligge klare aftaler
for, hvad man gør, hvis elever/lærer udviser symptomer eller bliver syge.
Desuden er der et stigende sygefravær på flere skoler, hvor medarbejdere eller deres
børn skal testes og derfor ikke kan være til rådighed.
Medarbejdere oplever henvendelser fra forældre, der ikke har mulighed for at passe
dem.
b) Spørgeskemaundersøgelsen
Det videre arbejde med erfaringerne fra foråret. Centeret har udarbejdet en
elevunder- søgelse blandt eleverne i 6. – 9. klasse.
Elevundersøgelsen ligger som bilag. Der kommer et fælles skriv ud om resultatet af
undersøgelserne.
Der kommer en undersøgelse for alle kommunalt ansatte.
Bilag: Spørgeskemaundersøgelserne fra ”Corona-skolen”.

5. Fokuspunkter
Beslutning om arbejdet med fokuspunkter i 2020/21, herunder hvilke punkter.
- Arbejdstid og det videre forløb efter A20
- Nyuddannede læreres vilkår
FE/MRA/VK laver den endeligt oplæg til næste kredsmøde.
Bilag: - Oplæg til kredsmødet d. 12. august
- Referat fra Fagligt Udvalgs møde d. 12. august

6. Budget 2021-24
Status på budgetarbejdet netop nu.
FE orienterede om processen indtil videre. Det har været drøftet i Hoved-MED. Der
budgetteres med et mindre overskud. Der kommer muligvis nogle flere penge fra puljen for
vanskeligt stillede kommuner. Udligningsreformen har også givet nogle flere penge til
Hvidovre end forventet. Vi ser gerne, at de overskydende midler bruges på at droppe lederog rammebesparelserne.
Bilag: Budgetoplægget (ligger i selvstændig mappe i drev).

7. Høringer
Der er udsendt to forslag om budgettildelingsmodeller i høring. Det drejer sig om inklusionsøkonomien og specialundervisningstilbuddene.
Der er høringsfrist for begge den 16. september.
Kort orientering om forslagene og aftale om, hvordan vi arbejder videre med
forslagene. Forslagene skal også behandles i skolebestyrelserne.
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FE orienterede om processen indtil videre. Det har været drøftet i Hoved-MED. Der
budgetteres med et mindre overskud. Der kommer muligvis nogle flere penge fra puljen for
vanskeligt stillede kommuner. Udligningsreformen har også givet nogle flere penge til
Hvidovre end forventet. Vi ser gerne, at de overskydende midler bruges på at droppe lederog rammebesparelserne.
Bilag: - Høring om budgettildelingsmodel vedr. inklusion på almenområdet
- Høring om budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene

8. Generalforsamling
Aftale om den praktiske afvikling.
Gennemgang af regnskab.
Oplæg til budget.
Vi afholder det på Gungehusskolens gamle lærerværelse. Det praktiske kom på plads. Det
forventes ikke, at der kommer videre mange medlemmer.
Regnskabet viser et lille plus. Kasseren redegjorde for årsagerne til det. Faldet i
medlemstallet har rettet sig. Det endelige regnskab kommer inden generalforsamlingen.
Bilag: Regnskab for 2019

9.

Kongres 22. – 23. september
Kort orientering om kongressen. Foreløbige dagsordenspunkter på kongressen:

Krav til OK-21

Formandsvalg?

Er vi gearet til fremtiden?

Arbejdstid

Grøn omstilling

Balance i hovedkassens økonomi
De endelige materialer til kongressen foreligger ikke endnu.
Den endelige dagsorden er som angivet med tilføjelse af punktet ”Folkeskolens udvikling”
Kongressen afholder i Falkonercentret. Det er tvivlsomt, om der er plads til tilhørere på
grund af coronarestriktionerne.

10.

Oktoberfest
Vi har aftalt at afholde vores traditionsrige oktoberfest den 23. oktober. Det bør dog
over- vejes, om det er hensigtsmæssigt at afholde den i år på grund af Coronasituationen. Selv om vi kan overholde retningslinjerne, kan signalet være forkert.
Vi er kommet frem til, at en fælles Oktoberfest på kredsniveau vil være et dårligt signal at
sende. I stedet lægges der op til arrangementer lokalt på den enkelte skole, hvor kredsen står
for (dele af) udgifterne.
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TR-timen
11. Arbejdstid
Afklarende spørgsmål, fortolkninger, problemer med mere. Fremsendes så vidt muligt
inden mødet.
Hvordan afvikles overtid. Når normperioden er slut, skal der være en opgørelse og der skal
findes en løsning på evt. overtid. Der var en drøftelse af, hvornår man kan forvente den
opgørelse og eventuelle udbetaling. På nogle skoler sker der helt automatisk, hvor der på
andre skoler først skal være en drøftelse.
Når der ændres i opgaveoversigten, skal den gamle beholdes og ændringerne skal skrives
ned, så man kan se, hvad der er aftalt. Det er den oprindelige opgaveoversigt, der danner
løntilsagnet, dog skal uv. tillæg rettes til, hvis ændringerne betyder, at der kommer flere uv.
timer.
Sig til kollegerne, at de skal tjekke den lønsammensætning, der lige er kommet i e-boks.

12. Nye lærere
a)
b)

Kontrol af lønskemaer: MBL har printet til alle. Sørg for, at de kommer retur.
Mapper til nye lærere: Der ligger mapper til nye lærere. Tag med til jeres skoler.

13. Folkeskolelov/overenskomst
Hvilke regler gælder i forhold til folkeskoleloven og overenskomsten i forbindelse med
ansættelse af lærere?
Der var en gennemgang af Folkeskoleloven i forhold til, hvem der kan ansættes i
folkeskolen. Brug § 28 stk. 1 (læreruddannede) samt § 28 stk. 2 (lærere med særlige
kvalifikationer).
Pædagoger må undervise i afgrænsede fag i 1. – 3. klasse i dele af et år, men ikke et helt år.
Uanset om man ansættes efter § 28 stk. 1, 2 eller § 30 c (midlertidig ansættelse) skal det ske
på LC-overenskomst
Vær opmærksom ved ansættelser på, om det er tidsbegrænsede ansættelser. Så skal der være
en konkret årsag (fx orlov). Manglende uddannelse er ikke en konkret årsag.
Vi har tilsyneladende ansat rigtig mange ikke-uddannede i indeværende skoleår. Flere af
dem er dog studerende på 3-4. årgang.
Bilag: Pjece – Hvem kan ansættes til at undervise i folkeskolens fag

14. Punkter til næste møde
- Kongres
- Budget
- Fokuspunkter
- PLC/Gyldendal
- Arbejdstid
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15. Gensidig orientering
Det var enormt spændende.

16. Meddelelser
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Formand: Intet.
Næstformand: AMR´erne kommer til møde i næste uge. Der kommer lige en reminder.
Kasserer: Intet.
Interne udvalg: Intet.
Eksterne udvalg: Intet.
Kursusudvalg: Intet.
Hoved-MED: Der har været budgetmøde.
Center-MED: Der er budgetmøde d. 10. september.
SKOK: Der er møde i september.
Andre: Intet.

17. Eventuelt
Intet.

Referent: RB
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