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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 

 

16. september 2020 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 16. september 2020 kl. 10.30 – 14.45 på kredskon-

toret, Gungevej 8A 1., 2650 Hvidovre.  

 

Afbud: RB 

 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra den 26. august 2020  
 Bilag: Referat fra den 26. august 2020  

 

 Godkendt 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden  

 

 Den udsendte dagsorden følges 

 

3. Corona 
 

a) Den aktuelle smittesituation og de afledte konsekvenser. 

De nyeste retningslinjer og anbefalinger vedlægges 

 

b) Positive tiltag for lærere og børnehaveklasseledere, der aktuelt kan forbedre hverda-

gen. 

 

c) Positive erfaringer fra foråret – arbejdes der lokalt med dem? 

 

a) Der har siden sidst været smittetilfælde blandt elever på flere af skolerne. Nogle har 

medført hjemsendelser og andre har ikke; beslutningerne i de konkrete tilfælde sker ef-

ter vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De generelle Corona-retningslinjer la-

der til at blive fortolket og håndteret ret forskelligt fra skole til skole. 

b) Det var svært at finde de (realistiske) positive tiltag, der kan forbedre hverdagen. 

c) På en enkelt skole har man nedsat et udvalg, der kigger på “de lavthængende frugter” 

ud fra undersøgelsen af erfaringer fra Corona-skolen. Fx har man på skolen fleksibelt 

skema og vil prøve at samle timer i klasserne, hvis lærerne ønsker det. 

 

 Bilag: - Aktuelt om Arbejdsmiljø nr. 7 – august 2020 

   - Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Covid-19 fra 25. august  
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   - Brev til medarbejdere og forældre om Covid-19 forholdsregler i skolerne 

   - Referat fra fælles udvalgsmøde den 9. september 

 

4. Arbejdstid 
 

a) Kort referat fra det første møde i forhandlingsgruppen om en ny lokal arbejdstidsafta-

le 

 

b) DLF’s videre plan for implementering af A20 

DLF samarbejder med KL om en fælles implementerings- og uddannelsesplan 

 

 Bilag: Notat fra FE om første møde i forhandlingsgruppen 

   Udkast til forslag til kongresvedtagelse om A20 

 

a) Der har været et godt indledende møde. Ambitionen er at have en lokalaftale på plads 

inden nytår, så der er god tid til planlægningen i foråret, inden den skal træde i kraft ef-

ter sommerferien. 

b) Corona-virkeligheden spænder ben for dele af implementeringsplanen. Nogle møder er 

fx aflyst af en video, der er udarbejdet af KL og DLF i fællesskab. 

 

5. OK-21 

 

Kongressen vedtager vores krav til OK-21. De koordineres efterfølgende i LC og For-

handlingsfællesskabet. 

Orientering og drøftelse. Forslag til andre krav. 

 

Bilag: Forslag til krav til OK-21 

 

FE gav en orientering. Kravene skal vedtages på kongressen i næste uge 

     

6. Kongres 22.-23. september 
 

 Kongressens reelle punkter er: 

 Arbejdstid A20 – behandlet under punkt 4 på dagens dagsorden 

 Krav til OK-21 – behandlet under punkt 5 på dagens dagsorden 

 Er vi gearet til fremtiden – delvis behandlet på det fælles udvalgsmøde den 9/9 

 Balance i hovedkassens økonomi – forslag om hvordan man undgår et underskud på 

længere sigt 

 Grøn omstilling – ændringer i principprogrammet 

 Folkeskolen udvikling – hvordan fremmes en positiv udvikling af folkeskolen bl. a. på 

baggrund af erfaringer fra foråret 

 Vedtægtsændringer 

 Valg af formand – 4 kandidater 

 Kort orientering og efterfølgende drøftelse. 

 

 Bilag: Ligger i kongresportalen 
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 FE orienterede om de vigtigste emner. 

     

7. Budget 2021-24 
  

 Budgettet er blevet 1.-behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 8. september. 

 Aktuel status og videre påvirkningsmuligheder 

 

 Bilag: Borgmestertale ved fremlæggelse af budgetforslaget ved KB’s 1.-behandling 

   Udtalelse fra medarbejdersiden i Center-MED 

   Budgetmateriale ligger i drev under Budget 2021 og på kommunens hjemmeside  

 

Forligspartierne er ifølge borgmesterens tale ikke indstillet på at droppe de tidligere ved-

tagne besparelser - altså inkl. rammebesparelsen og lederbesparelsen på vores område. Når 

kommunens økonomi ellers lader til at være i fin form for tiden, er det en smule uforståe-

ligt, at man insisterer på at forringe serviceniveauet på kommunens folkeskoler ved at 

fastholde besparelserne i en tid, hvor der landspolitisk i stedet er signaleret et ønske om 

opprioritering af lærerressourcer til folkeskolen. 

 

8. Budgetmodeller i høring 

 
Der er sendt to forslag om budgettildelingsmodeller i høring. Det drejer sig om inklusi-

onsøkonomien og specialundervisningstilbuddene. 

Høringssvar drøftes og besluttes 

 
Bilag: Høring om budgettildelingsmodel vedr. inklusion på almenområdet 
  Høring om budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene 

  Forslag til høringssvar 

 
Det udarbejdede udkast til høringssvar vedr. budgettildelingsmodel for inklusion vedtaget 

med enkelte justeringer.  

Det udarbejdede udkast til høringssvar vedr. budgettildelingsmodel for specialundervis-

ningstilbuddene vedtaget med enkelte præciseringer 

 
9. Folkeskolefestival 
 

 Status på arbejdet med folkeskolefestivallen. Datoen er foreløbig fastlagt til den 28. april.  

 Der er møde i arbejdsgruppen umiddelbart inden kredsmødet.  

  

Dagens møde i arbejdsgruppen blev aflyst. Det er ikke realistisk at kunne holde folkesko-

lefestivalen som planlagt d. 28. april, men måske kan man forestille sig en anden og mere 

“corona-egnet” form for branding af folkeskolen. Det kan den gode historie om skolen i en 

elektronisk udgave. 

Centeret spørges, om de vil være med til et sådant tiltag. 

 

10. Fokuspunkter 
 

Fokuspunkter for kredsstyrelsens arbejde i 2020/21 besluttes 
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Bilag: Oplæg til beslutning 

 

De fire foreslåede fokuspunkter blev vedtaget: 

● Implementering af A20 

● Indsats for nyuddannede lærere 

● Inklusion 

● Forebyggelse af stress 

 

TR-timen 
 

11. Nye lærere 
 

a) Overblik over nye lærere med og uden læreruddannelse. Medlemmer? 

 

b) Lønskemaer – tjek. 

 

a) Lidt over 30% af de nyansatte lærere i kommunen (siden sommerferien) er ikke lærer-

uddannede. FE har i den forbindelse sendt en mail til skolelederne og opfordret til at 

ansætte læreruddannede, så man kan overholde folkeskoleloven. Der er ledige dimit-

tender tilmeldt i Lærernes A-kasse. 

 

b) Lønskemaer uddelt. 

 

 

12. Brug af undervisningsportaler 
  

Det er besluttet, at man fra kommunens side kun vil have en udbyder – Gyldendal. 

Det giver udfordringer, dels i forhold til lærernes professionelle råderum, dels ved skift i 

udbyder. 

Drøftelse af konsekvenserne af beslutningen. 

 

Der har været en indledende proces på de fleste skoler i fagteams/-udvalg. Til gengæld har 

det ikke været oppe i MED-udvalgene på skolerne, som det principielt set burde have væ-

ret. Glemmer man nogle gange MED-udvalget i disse spørgsmål og overlader det til PLC 

og/eller vejledere? Drøftelsen af konsekvenserne udsættes til et kommende møde på grund 

af tidsmangel. 

 

13. Lærerens dag den 5. oktober 
 

5. oktober har FN udråbt som ”Lærerens dag”. Den fejres på forskellig vis i hele verden. 

Intentionen er, at det er forældre, ledelser, kommuner og regeringer, der denne dag fejrer 

lærerne. 

Man kan se mere om Lærerens Dag på laererdag.dk 

 

http://laererdag.dk/
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Formanden for DLF, IBIS, Skole og Forældre og forhåbentlig undervisningsministeren vil 

besøge Holmegårdsskolen for at markere “Lærerens dag”. Borgmesteren og centerchefen 

deltager sandsynligvis også.  

Vi håber, at Lærerens Dag også bliver markeret af skolebestyrelserne på de andre skoler i 

kommunen. Lærerne trænger til et skulderklap i denne coronatid. 

 

14. Løntjek 
 

Vi har de seneste år lavet et løntjek på skolerne i forbindelse med en central kampagne fra 

LO og FTF (nu FH). Løntjek er som udgangspunkt blevet lavet i forbindelse med et møde i 

Faglig Klub. 

Der er ikke udsendt noget materiale om en central kampagne endnu. I forbindelse med det 

lokale løntjek har vi udarbejdet en ”Tjek din lønseddel” til hver skole. 

Skal der foretages et løntjek på skolerne i år? 

Skal ”Tjek din lønseddel” revideres? 

 

Bilag: Eksempel på ”Tjek din lønseddel” fra 2019  

 

Vi holder fast i at lave løntjek - enten ude på skolerne som de seneste par år eller i en lidt 

anden form. 

 

15. Arbejdstid 
 

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

 

 Intet til referat 

 

16. Punkter til næste møde 

 
● Opfølgning på kongres 

● Corona 

● Regler for kortere skoledage 

 

17. Gensidig orientering 

 
 Intet til referat 

 

18. Meddelelser 
 a) Formand 

 b) Næstformand 

 c) Kasserer 

 d) Interne udvalg  

 e) Eksterne udvalg 

 f) Kursusudvalg 

 g) Center-MED 

 h) Hoved-MED 

 i) Skolekontaktrådet 
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 j) Andre 

 

c) Husk at tjekke medlemslisterne. Man kan også se medlemslister for skolerne i nyop-

rettede TR-rum i DLF InSite. 

e) Arbejdsmiljøforum har holdt møde i forrige uge - bl.a. med fokus på registrering af 

arbejdsskader. 

 h) Møde 15/9. Emner: Budget, corona, ligestillingspolitik, fra deltid til fuldtid. 

  

19.  Eventuelt 
 

 Intet til referat 

 

 

 

 

 

ORD: MRA   REF: PJ                                     


