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16. september 2022 

 

Til Kredsstyrelsen 
 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. august 2022 kl. 10.30 – 14.45 
på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre 
 
Deltagere: MBL, KB, CN, MK, EJ, BT, RB, LP, FB 
Afbud: PJ (AMR-møde), EJ 
 
Mødeleder: RB 
Referent: KB 

  

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra d. 10. august 2022 
 Referatet blev godkendt 
 Bilag: Referat af kredsstyrelsesmøde d. 10/8 2022 

 
2. Fastlæggelse af dagsorden 
 Valg af referent, da PJ er fraværende. 

KB blev valgt som referent. 
 Punkt 2.a blev tilføjet. 

 
2.a  Regnskab og ekstraordinær generalforsamling 

Af udramatiske årsager har regnskabet fra 2021 været forsinket, hvilket betød, at 
det ikke var klar til godkendelse på generalforsamlingen i foråret.  
 
Regnskabet er nu så langt, at det er godkendt af revisor, og er klar til godkendelse 
på en ekstraordinær generalforsamling. Kredsstyrelsen vedtog at afvikle 
ekstraordinær generalforsamling den 27/9, og dette gøres virtuelt med base fra 
kredsstyrelsens internat. 
 
Forsinkelsen har givet anledning til at evaluere praksis for bogføring og regnskab. 
Fremadrettet vil dette foregå i et nyt digitalt system, hvor revisor kan drages tættere 
på løbende. 

 
 
3. Hvidovre Kommunes budget 2023 – 2026 

Processen omkring Budget 2023 – 2026 er i gang. HLF afsendte en udtalelse som 
besluttet på seneste kredsmøde. Siden har HovedMED haft den årlige dialog med 
Økonomiudvalget, og siden har medarbejdersiden i HovedMED afsendt en udtalelse. 
a) MBL orienterer om status 
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b) Kredsstyrelsen beslutter, om vi skal foretage os yderligere på nuværende 
 tidspunkt. 
 
MBL orienterede, og kredsstyrelsen drøftede de mulige udfald af 
budgetforhandlingerne. Under drøftelserne blev debatten om skoledistrikter draget 
ind i snakken. Et scenarie, hvor man vælger, at der skal være færre voksne på de 
yngste årgange sideløbende med, at man evt. ikke får løst udfordringerne med 
meget store 0. klasser på enkelte skoler, vil være en meget negativ cocktail.  
 
Kredsstyrelsen er også høringsberettiget i forhold til kommende ændring af 
skoledistrikter. MBL laver et udkast til et høringssvar.  

 
(Bilag: Udtalelse fra HLF samt udtalelse fra HovedMED). 

 
4. Opgaveoversigter 

Årets opgaveoversigter skal registreres i vores database. Ligesom det var tilfældet 
sidste år, er det i udgangspunktet tillidsrepræsentanten, der forestår dette arbejde. 
a) RB og MBL orienterer om systemet og de forbedringer, der er lavet siden 
 sidste år. 
 
b) Kredsstyrelsen drøfter, om der er behov for en fælles ”indtastningsdag” eller 
 andre behov for sparring og hjælp.  
 
Indtastningsdag bliver onsdag d. 7. sep. (KB har fødselsdagskage med!!) kl. 10.30 -  
Enkelte tillidsrepræsentanter har ikke fået udleveret opgaveoversigterne på skolen. 
Da opgaveoversigterne ifølge A2650 skal ligge klar en uge før børnenes 
sommerferie starter, bør det ikke være en udfordring at udlevere disse til 
tillidsrepræsentanten.  

 
5. Kredsstyrelsesinternat d. 27. – 28. september 2022 

Aktivitetsudvalget orienterer. 
 
Kredsinternatets program blev præsenteret i overskrifter: Med nyt formandskab og 
relativt mange nye tillidsrepræsentanter i kredsstyrelsen, skal vi på internatet arbejde 
ind i den virkelighed.  
- Hvad ligger der i rollen som tillidsrepræsentant. 
- Hvad ligger der i rollen som kredsstyrelsesmedlem i en TR-kredsstyrelse 
- Hvor er vi hver især i den store matrix ifht. kommune, MED-system, DLF, det 
 forpligtende kredssamarbejde, forhandlingssystemet, mv.  
- Hvordan skal vi fremadrettet strukturere vores politiske arbejde i foreningen. 
- Hvordan kommer vi tættere på medlemmernes reelle udfordringer. 
- Hvordan får vi medlemmerne tættere på arbejdet med vores fælles 
 målsætninger og udfordringer. 

  
6. Sammen om Skolen i Hvidovre 

Vi er inviteret med i en arbejdsgruppe, hvor opdraget er, at vi sammen med 
skoleledere og konsulenter i SKO skal sætte nogle få og enkle retningslinjer ift. 
arbejdet med meddelelsesbog. 
a) Kredsstyrelsen beslutter, hvem der skal deltage i arbejdsgruppen på vegne af 
 HLF. 
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MBL, PJ og LP beslutter, hvem der bliver HLF’s to deltagere i arbejdsgruppen. 

  
7. GDPR 

Hvidovre Kommune er som dataansvarlig for borgernes persondata forpligtet til at 
uddanne og oplyse medarbejdere der behandler personoplysninger, således at 
medarbejderne klædes ordentlig på til at behandle borgernes persondata korrekt og 
inden for databeskyttelsesreglernes rammer. 
a) MBL orienterer om konkret forslag til, hvordan dette skal løftes i Hvidovre 
 fremadrettet 
 
MBL orienterede, og kredsstyrelsen drøftede de opmærksomhedspunkter, som 
orienteringen gav anledning til. 

 
8. Forflyttelse af lærere (MK) 

Set i lyset af, at vi over de senere år i stigende grad ansætter ikke-læreruddannede 
lærere – eller ”lærere med særlige kvalifikationer”, som de rettelig kaldes, er det 
væsentligt at overveje, hvilken indflydelse dette har på de procedurer der følges, når 
der opstår behov for forflyttelser i kommunen. 
a) MBL gennemgår de nuværende procedurer. 
 
b) Kredsstyrelsen drøfter, om vi skal arbejde for at ændre disse procedurer.  
 
Dilemmaet er til at få øje på, og samtidig er en løsning svær at pege på. Principielt er 
det et ledelsesansvar at pege på, hvem der evt. skal forflyttes.  
 
Vi mener også, at det er et ledelsesansvar at fastlægge de kriterier, der ligger til 
grund for, hvem man i givet fald peger på i en forflyttelsesproces. En sådan drøftelse 
kunne foregå i MED, hvor vi derigennem kan medvirke til at kvalificere ledelsens 
beslutninger.  

 
 
9. Rollen som suppleant for tillidsrepræsentanten (CN) 

Rollen som suppleant for tillidsrepræsentanten bliver løftet på forskellig vis på vores 
skoler. Enkelte steder har man også fordelt timerne mellem TR og suppleant 
forskelligt fra de øvrige skoler. 
a) Hvordan bruger vi vores suppleanter og den ressource der ligger der? 
 
CN orienterede om, hvordan det fungerer på Engstrandskolen, hvor timerne er 
fordelt mere ligeligt mellem TR og suppleant, end andre steder. Her er der fastlagt 
ugentlige sparringsmøder, og man løfter flere opgaver i fællesskab. 
 
I udgangspunktet er det iflg. Vores lokale TR-aftale sådan, at en suppleant har 25 
timer om året til at løfte opgaven, der primært består i at være klar, når TR ikke er til 
stede.  
 
Kredsstyrelsen drøftede de forskelle der er i praksis mellem skolerne. Der er fordele 
og ulemper ved de forskellige modeller.  
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Kredsstyrelsen drøftede også, om vi kan inddrage suppleanter på anden vis, end vi 
gør for nuværende, hvor den årlige temadag er omdrejningspunktet. Drøftelsen løftes 
med over i vores arbejde på internatet, hvor man med fordel kunne arbejde med 
funktionsbeskrivelser af hhv. TR-, AMR og suppleantopgaverne. 

  

 
10. Pride 

Som orienteret om tidligere, havde vores medlemmer mulighed for at deltage i årets 
Pride, da KLF og Frederiksberg Lærerforening var del af optoget, og havde inviteret 
øvrige kredse med. Dette blev vores medlemmer gjort opmærksom på via vores 
sociale medier.  
a) Hvis muligheden opstår næste gang, skal vi som kreds deltage på anden måde 
 end i år? 
 
Kredsstyrelsen besluttede, at vi næste år vil arbejde for, at vores medlemmer får 
mulighed for at deltage i Priden via foreningen. Vi drøftede konkrete ideer, og 
besluttede, at sætte punktet på kredsmødet den 29. marts, hvor der nedsættes et 
aktivitetsudvalg, der detailplanlægger HLF’s deltagelse.  

 
 

TR-timen 
 
11. Løntjeksskemaer (RB) 
 
12. Konkret udfordring til sparring. Fremsendes så vidt det er muligt inden mødet. 

Faglig Klub – hvordan løfter vi opgaven ude lokalt? 
 
Tillidsrepræsentanterne drøftede:  
 
- Kulturen for faglig klub på den enkelte skole skal man have respekt for, særligt 
 hvis den skal ændres over tid. 
- Hvad kan vi tage op på faglig klub, som giver mening for medlemmerne? 
- Hvor mange møder afholdes der årligt? Er der en forventning til antal møder? 

 
13. Arbejdstid  

Afklarende fortolkninger, spørgsmål m.m. Fremsendes så vidt muligt inden mødet. 
a) Retningslinjer for tjenestefri – eller værdiorienteret ledelse? På HOL er TR 
 blevet bedt om at tage punktet op i Faglig Klub. RB gennemgår facts – og vi 
 reflekterer over disse. 
 
RB gennemgik notat om div. retningslinjer for tjenestefri. Notatet sendes rundt og 
lægges på hjemmesiden. 
 
Tillidsrepræsentanter kan godt orientere om regler og retningslinjer, men det er 
ledelsens ansvar at lede efter disse, og dermed også kende til disse. 

 
14. Gensidig orientering 
 Det var enormt spændende.  
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15.  Punkter til næste møde 

• Kredsinternat  

• Registrering af arbejdstid 

• Budgetopfølgning  

• Ekstraordinær generalforsamling  

• GDPR-opfølgning  

• SOSIH 

 
16.  Meddelelser 
 ● Formand: intet 

 ● Næstformand: intet 

 ● Kasserer: Se punkt 2.a 

 ● Div. udvalg: kursus-udvalg, TR og suppleringskurser og bisidderrollen.  

 ● Center-MED: Budget 

 ● Hoved-MED: Budget og møde med ØU 

 ● Skolekontaktrådet: Møde den 22. september  

 ● Andre 

 
17. Eventuelt 

Arbejdsopgaver efter mødet: 
Husk at sende mail-liste med lederfunktion og navn til 014@dlf.org  

 
 
 
Referent: KB 
 
 


