Hvidovre Lærerforening
Danmarks Lærerforening, kreds 14
Gungevej 8a, 1, 2650 Hvidovre
dlfkreds14.dk

10. juni 2021

Til kredsstyrelsen
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag d. 9. juni 2021 kl. 10.30 - 12.00 på kredskontoret,
Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre

Referat:
1. Fastlæggelse af dagsorden
Punkt 9 "Er vi gearet til fremtiden" flyttes til kredsstyrelsesmødet d. 11/8-21.

2. Mødeplan incl. placering af internat
Se bilaget. De røde datoer blev vedtaget. Ellers følger vi den udsendte.
Bilag: Mødeplan for skoleåret 2021/22

3. Indhold på kredsstyrelsesinternatet
Kredsstyrelsen vedtog, at vi tager imod tilbuddet fra DLF om at facilitere vores arbejde
med kompetenceafdækning samt evt. ny organisering og struktur i kredsstyrelsen samt på
kredskontoret. Yderligere vil vi invitere Skolechef René Rasmussen Sjøholm på besøg.
Mulige emner til denne snak kunne være:
- A2650 (herunder præamblen) herunder status på A2650´s opstart
- Planlægning af ny dag for Folkeskole Festivalen
- God skoleledelse
- Nyuddannede lærere - (midler til projekter ifm. OK-21), samt "onboarding" generelt

4. Fagfordeling og opgaveoversigter
Der var en runde med tilbagemeldinger. Der kommer jo ofte nogle opsigelser i perioden,
så der er nogle skoler, der skal ansætte. Nogle steder er opgaveoversigterne lagt ud. De
skal ligge klar ugen før elevernes sommerferie.
Vi planlægger en mødedag til workshop for alle TR´ere omkring optælling af
opgaveoversigterne. Vi tror på, at den enkelte TR vil profitere af at have være tæt på
denne optælling, og have større forståelse for de tal vi jf. A2650 skal levere til SKO i
efteråret.

5. Klasserejser
Man kan ikke flytte en klasserejse fra en normperiode til en anden, uden der tilføres nye
timer til det. Det står i overenskomsten. Dette er vi helt enige med SKO om, og vi
opfordrer til, at man IKKE laver særaftaler ude på skolerne, da dette kan blive en
glidebane, og mere eller mindre gode idéer kan sprede sig fra en skole til en anden.
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6. Kommunalvalg 2021
Der var en kort drøftelse af, hvilke fokuspunkter vi vil have i forhold til det kommende
kommunalvalg. Det tager vi op på kredsstyrelsesmødet d. 11/8 første møde efter
sommerferien. Kort blev nævnt: Uddannede kontra ikke-uddannede lærere, inklusion,
specialområdet.

7. Aftale om større frihed
MBL orienterede om den nye politiske aftale. Det er lokalt på skolerne, man finder ud af,
om det kan lade sig gøre her og nu. Udmeldingen kommer meget sent, men man behøver
ikke starte det op fra skoleårets begyndelse. MBL og Skolechefen planlægger et
temamøde omkring aftalen, der forventes afviklet inden efterårsferien.

8. FE´s reception den 13. august
FE har ønsket at flytte receptionen til fredag d. 13. august. Det foregår på
Engstrandskolen. Forplejningen er ordnet. Der var en drøftelse af det organisatoriske.

9. Er vi gearet til fremtiden? - kort tilbagemelding fra mødet
Punktet rykkes til d. 11/8.

10. Punkter til næste møde
-

Kredsinternatet d. 2. - 3/9-21
Budget
Kommunalvalg
Opgaveoversigter

11. Meddelelser
a) Formand: Intet.
b) Næstformand: Intet.
c) Kasserer: Reminder om der kommer en mail/opkrævning ud fra kredsen i næste uge.
Blot en reminder.
d) Interne udvalg: Intet.
e) Eksterne udvalg: Der har været møde i Arbejdsmiljøforum Hovedstaden Vest. Der var
en drøftelse af arbejdsmiljøet i forhold til at arbejde hjemmefra og hvornår man kan
arbejde hjemme.
f) Kursusudvalg: Møde om TR-uddannelsen, der har været Coronaramt. Skoleplaner og
A20 kræver muligvis en opkvalificering af TR.
g) Center-MED: Intet.
h) Hoved-MED: Man vil gerne give mulighed for at arbejde hjemme (Corona-inspireret).
Som lærer skal man gøre det af de rette årsager. MBL meldte ud, at håndtering af
Coronadødsfald, hvor smitten var pådraget på arbejdspladsen også var blevet drøftet.
i) SKOK: Temaet var "Skolens fysiske rammer". Det foregik på Avedøre Skole. Det er
evt. et tema, vi kan bruge ifm. kommunalvalget.
j) Andre: Intet.
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12. Eventuelt
Skolelederen på Dansborgskolen holder afskedsreception i næste uge. Der er anden
ansættelsesrunde i næste uge. På Engstrandskolen er Morten Toft blevet ansat som
skoleleder. Det betyder så, at Holmegårdsskolen også er på jagt efter en ny faglig leder.

Referent: RB
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