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20. september 2022 

 

Til Kredsstyrelsen 
 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 14. september 2022 kl. 10.30 – 14.45 
på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre 
 
Deltagere: MBL, MK, EJ, LP, FB, PJ 
Afbud: KB, BT, CN, RB, GG 
 
Mødeleder: MBL 
Referent: PJ 
  

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra d. 24. august 2022 
 Udsættes til næste møde. 
 
2. Fastlæggelse af dagsorden 
 Fastlagt uden ændringer. MBL vikarierer som mødeleder. 
  
3. Hvidovre Kommunes budget 2023 – 2026 
 MBL orienterer om status 
 
 MBL gav en orientering. 
 
4. Udviklingsforum på Kongres 2022 

Tirsdag 8. november 2022 fra 9 – 13 afholder foreningen Udviklingsforum.  
På Udviklingsforum får deltagerne mulighed for at komme med input til foreningens 
arbejde med de tre temaer som hovedstyrelsen har valgt at sætte fokus på, medvirke 
til, at foreningens strategiske arbejde bliver forankret bredt i organisationen og få 
inspiration til det lokale arbejde.  
Hovedstyrelsen har besluttet at invitere de kongresdelegerede og  
samtidig give hver kreds mulighed for også at invitere op til tre tillidsvalgte, som 
deltagere på udviklingsforummet. 
Kredsstyrelsen beslutter hvem der skal tilmeldes Udviklingsforum. 

 
 Bilag: Invitation til Udviklingsforum 
 
 EJ, FB og LP er interesserede i at deltage. 
 
5. Kredsstyrelsesinternat 
  Aktivitetsudvalget orienterer. 
 
 Aktivitetsudvalget gav en orientering. 
 
  

Hvidovre Lærerforening 
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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. 
MBL orienterer om status. 

 
 MBL gav en orientering. 
 
7. Rammer og vilkår for arbejdslivet 

Den 8. september deltog PJ, FB og MBL i et temamøde, der bl.a. handlede om, 
hvordan vi inddrager medlemmerne i drøftelserne om, hvilke rammer og vilkår for 
arbejdslivet vi fremadrettet skal arbejde for. På alle skoler skal der afvikles Faglig 
Klub med dette tema. 
MBL, FB og PJ orienterer fra mødet. 
Bilag: Materiale til afvikling af Faglig Klub. 

 
Der blev givet en orientering. Vi skal som kreds give en tilbagemelding til 
hovedforeningen senest d. 15. november, så Faglig Klub om dette skal (helst) 
afholdes inden den dato. 

 
8. Intern temadag for AMR’ere, Suppleanter og TR’ere 

Den 16/11 har vi en temadag i vores årskalender.  
Indhold og form drøftes. 

 
 Vi overvejer evt. flytning til d. 26/10. 
 

TR-timen 
 
9. Oktoberfest    

10. Indtastning af opgaveoversigter  
11. Gensidig orientering: Det var som altid spændende. 
12. Punkter til næste møde: Kredsinternat, intern temadag, kongres, Oktoberfest, rammer 
  og vilkår for arbejdslivet, praktikanter, ny læreruddannelse, GDPR og Chromebooks  
  (inkl. konsekvenser for arbejdsmiljøet). 
13. Meddelelser 

Formand: Intet. 
Næstformand: Husk Lærerens Dag d. 5. oktober. 
Kasserer: Intet. 
Div. udvalg: Intet. 
Center-MED: Intet møde siden seneste kredsstyrelsesmøde. 
Hoved-MED: Der arbejdes på en seniorpolitik. Man har søgt ældreområdet til 
frisættelse - men det har mange andre kommuner også. Der arbejdes også med 
procedureaftaler for lønforhandling. 
Skolekontaktrådet: Der er møde d. 22. september. 
Andre: Intet. 

14. Eventuelt 
 Intet. 
 


