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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 13.11.2020 

 

Tilstede: Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen, Latifa Mojib, Rasmus D. Nielsen, Lotte H. Nielsen, 

Nils Greve, Anita Bütow og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: 

 
1.  Godkendelse af referat 

 

 
 

2. Praktisk info. RJ ➢ Det er vigtigt at få italesat, blandt 
kollegerne, at i konfliktsituationer med 
elever, skal der ALTID udarbejdes 
dokumentation for hændelsen fx i form af 
riv-krads og information til ledelsen.  Vi 
ser desværre en stigning i forældreklager 
og i nogen tilfælde ender det ud i 
politianmeldelser. 
I de situationer er det altafgørende, at 
medlemmet kontakter os i kredsen, da vi 
på den måde kan formidle advokatbistand 
og rådgivning igennem DLF. 

 

3. Status på opgaveoversigter   ➢ Vi har gennemgået opgaveoversigterne for 
at få afdækket fordelingen af 
arbejdsmængden. 
Fokus har bl.a. været på fordelingen af 
undervisning, fagfaglig og understøttende, 
lejrskoler og øvrige opgaver. 

➢ Vi kan konkludere, at der er stor forskel på 
mængden af undervisning for den enkelte 
lærer og at det ikke ser ud til at der er en 
sammenhæng mellem mange lektioner og 
mængden af øvrige opgaver. Der er flere 
eksempler på, at en lærer med mange 
lektioner også kan have lejrskole og to 
halve klasselærerfunktioner, mens en 
anden lærer kan have mindre undervisning 
og få øvrige opgaver, uden at være 
klasselærer osv. Der ser altså ikke ud til at 
der, nødvendigvis er en sammenhæng 
mellem mængden af undervisning, øvrige 
opgaver og tiden til forberedelse. 

➢ Det er et fokuspunkt, at få en større 
gennemsigtighed og retfærdighed i 
planlægningen, i forhandlingerne om en ny 
lokalaftale (forståelsespapir). 



                                                                                                                            

                               Danmarks Lærerforening ●Kreds 15 ● Vestre Gade 6D ● 2605 Brøndby    
                                       Telefon 4343 6655 ● E-mail 015@dlf.org ● www.kreds15.org 

 
 

4. TR som organisator af 
politik A20 

 ➢ TR kommer til at få en ny rolle, som 
organisator af den faglige og pædagogiske 
debat ude på skolerne, så lærerne bliver 
klædt bedst muligt på til dialogen om 
skoleplanen. 
Det vil blive kredsens og 
hovedforeningens anliggende, at få klædt 
TR på, til at løfte denne opgave. 
Og det er afgørende, at vi får organiseret 
os sådan, at TR sidder med i alle fora vedr. 
skoleplan og skoleudvikling. 
 

5. Styrelseskursus 19.-20. nov.  
 

 ➢ Indholdet på dette års styrelseskursus er 
fokus på samarbejdssporet i A20. 

➢ Vi får besøg af Jane Krog og Bente 
Skovgaard Kristensen og tager hul på 
vidensindsamlingen på tværs af kommune- 
og skoleniveau (A20 § 3.) 
 

6. Evaluering af løntjek  ➢ Igen i år stor tilfredshed med 
organiseringen. Det gør kredsen synlig for 
medlemmer såvel som ikke medlemmer. 
Vi bruger samme model næste år. 
 

7. Medlemskursus  ➢ Vi tager en endelig beslutning d. 4.12.2020, 
om vi skal fortsætte planlægningen eller 
udskyde. Coronarestriktionerne og 
smittetrykket på Vestegnen bliver 
afgørende for beslutningen. 
 

8. Nyt fra skolerne  ➢ Ingen bemærkninger. 
 

9. Evt.  ➢ Jane Krog er udnævnt som ny øverste 
leder for PPR. 
 

 
Referent: Helle Rasmussen og Rikke Jørgensen

      
                
 


