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Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 14. august 2017, kl. 12:30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/TC 
 
 
Pkt. 1 Meddelelser & indstillinger  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

13/6 BAL, referencegruppegruppe, behandles under pkt. 6 - 

2. 19/6 Mødeplanlægning BK/BLF 
 

- 

3. 
 

19/6 Møde med Det Radikale Venstre MR+JS 

4. 
 

21/6 Møde mellem ledelse og tillidsvalgte på Skovlunde Skole, afd. Nord MR+TT 

5. 
 

21/6 Møde med Venstre MR+JS 

6. 22/6 
 

Møde om ny retningslinje for rekruttering - 

7. 
 

22/6 Møde om ny retningslinje for arbejdsmiljø  - 

8. 
 

22/6 Møde med AVR og UBK om stillingstal  MR+JS 

9. 23/6 
 

FTR-møde - 

10. 
 

29/6 Møde med UBK og AVR om ”udtalelsen i Netop Nu” MR 

11. 
 

4+7/8 Møde på OI  MR+VP 

12. 
 

7/8 Møde med BUPL om en ”samarbejdsaftale” MR+JS 

13. 
 

9/8 Møde med Niels Kjeldsen om jubilæumsbogen MR+JS 

14. 
 

11/8 Planlægning af Center-MED - 

15. 
 

11/8 Møde med Skolelederforeningen  MR 

16. 14/8 Møde med de tillidsvalgte fra OI - 
 

17. 
 

- 
 

Regionale medlemsseminarer  MR+JS 



 

 
 

Pkt. 2 Nyt fra udvalgene 
- AMU - Årshjul lagt ud i  AMU-konferencen. 
- SPU - Kommer under fælleskonferencen. 
- KOU -  

 
 
Pkt. 3 Et nyt skoleår (13:15)    

- Skolerunde: kort information om skoleårets opstart 
Drøftet.  
 

- BLF-indsats i skolestarten: ”forsødelse af medlemmernes hverdag” 
 

10 gode grunde til at være med i DLF 
Vigtige datoer 
Evt. bolcher og kuglepenne ud sammen med de to sedler. 
  

- Opgaveoversigter og lønsedler (bilag) 
TR mødet handler primært om opgaveoversigter og lønsedler. 

 
 
Pkt. 4 Ny ressourcetildelingsmodel (14:15)    

- Drøftelse af udkast til høringssvar (bilag) 
Drøftet. Høringssvaret rettes til og sendes.  

 
 
Pkt. 5 Kommende arrangementer (15:00) 

- Drøftelse af Fælleskonferencen den 29. august (bilag) 
- Tage stilling til hvilket af de 4 hovedpunkter i Rambøl materialet, man 

ønsker at arbejde med til fælleskonferencen. Inviter AMR, Distriktsskole-
leder og En pædagogisk leder.  
 

- Drøftelse af borgermødet den 20. september (bilag) 
- Deles i tre tematikker af 30 minutter, Skolereform, skolestruktur, Inklu-

sion i Ballerup - er den gået for vidt. Inviter skolebestyrelsen og bede 
dem om at sprede budskabet, Inviter BLFs medlemmer. 
Politikerne glæder sig til mødet. 
  

- Ønsker til ’Temadag for Styrelsen+AMR+TRS’ den 18. september 
Forslag til program fremlagt.  

 
 
Pkt. 6 Børne- og ungestrategien/BAL (15:30)     

- ”Tilbudsviften”: Orientering og drøftelse (bilag)  
Fleksible undervisningstilbud er nok mest interessante for os. Det hele er 
afhængig af økonomien ude på skolerne. Vi skal se, hvilke muligheder, 
der er i det. Et arbejdsdokument, hvad har vi af tilbud i kommunen lige 
nu. Hvordan får vi tingene skilt ad, og hvad kan vi bruge hvor? Ved besøg 
fra C-BUR kan vi byde ind med kommentarer og spørgsmål.  

 
Pkt. 8 Eventuelt 



 Dialog App - udviklet til steder, hvor man ikke kan komme i dialog. 
 Opdatering af mappe med vigtige dokumenter 
 Møde med handikap-rådet på mandag 15.30 - 17. 
 Rambøl efterlyser lærer med erfaring med intensive læringsforløb. 
 År efter år mister Skovvejen gode folk i udskolingen grundet de lange dage. 

Det skal vi have fokus på.  
 
Pkt. 9 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter:  
- Evaluering af skolestruktur  
- Kommunalvalg 2017  
 

- Stillingstal og ansættelsesforhold  

 


