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Referat af Hvidovre Lærerforenings generalforsamlingen 

torsdag den 16. marts 2017 på Engstrandskolen,  

Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre 
 

Der var 35 fremmødte. 

 

1.  Valg af dirigent 
  

 Formanden bød velkommen og foreslog på kredsstyrelsens vegne Henrik Poulsen som 

 dirigent. Henrik blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dels på Folkesko-

len.dk, Hvidovre Lærerforenings hjemmeside og ved udsendelse til skolerne. 

 Dirigenten gav derefter formanden ordet til den mundtlige beretning. 

 

2.  Beretning 

  

 Formandens mundtlige beretning havde følgende temaer: 

 DLF’s medlemsundersøgelse, forældretilfredshedsundersøgelse 

 Skolens fysiske rammer, veksling af understøttende undervisning 

 Folkeskolens formål, ”Hvad skal vi med skolen” 

 Den kommunale økonomi 

 Arbejdstid 

 OK-18 

 Arbejdsmiljø 

 Den involverende fagforening 

 

Pædagogisk udvalg orienterede om arbejdet med inklusion og ”Hvad skal vi skolen”, ar-

bejdet med folkeskolens formålsparagraf contra læringsmålstyret undervisning. På bag-

grund af dette fremlagde udvalget på kredsstyrelsens vegne et forslag til udtalelse om fol-

keskolen formål. Udtalelsen var rettet til skolelederne, skolebestyrelserne og Børne- og 

Undervisningsudvalget i kommunen. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Fagligt udvalg orienterede om arbejdet med lærernes og børnehaveklasseledernes opgave-

oversigter, herunder hvad der er vigtigt i en opgaveoversigt. Et eksempel på en god opga-

veoversigt blev fremvist. 

 

 Den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget.  

 

3.  Regnskab 

 

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 514.000 kr. Regnskabet blev 

enstemmigt godkendt. 

 
  



  

 

4.  Indkomne forslag 
  

 Der var ikke indkommet forslag. 

 

5.  Budget og fastsættelse af kredskontingent 
  

Budget og kredskontingent blev godkendt. Kontingentet har været fastholdt på det samme 

niveau siden 2008. 

Under punktet gennemgik kredsformanden hvilke ændringer der sker 1. august, når kon-

fliktkontingentet er tilbagebetalt. 

 

6.  Eventuelt 
 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet. Formanden takkede for god 

ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

Flemming Ernst 

Kredsformand 

den 17/3- 2017 Henrik Poulsen 

Dirigent 
 


