
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 11. september 2017, kl. 12:30-17:30  
 
 
 
Dirigent/referent: KM/VL 
 
 
Pkt. 20 Meddelelser & indstillinger  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

29/8 Møde med Henrik Thorning (C-SIK) MR 

2. 29/8 
 

Fælleskonferencen, behandles under pkt. 22 - 

3. 
 

1/9 Arbejdsgruppemøde – ny retningslinje for arbejdsmiljø MR 

4. 
 

1/9 Møde med UBK og AVR MR+JS 

5. 
 

1/9 Reception: Claes Hjorts 25 års jubilæum som formand for Alberts-
lund Lærerkreds 

- 

6. 4/9 
 

Udvalgsmøder, behandles under pkt. 21 - 

7. 
 

4/9 Samarbejdsmøde med BK MR+JS 

8. 
 

6/9 Referencegruppe for nyt kommunalt ledelsesgrundlag  MR 

9. 6/9 Kontaktudvalgsmøde - 
 

10. 
 

7/9 Hoved-MED MR 

11. 
 

7/9 Faglig Klub på OI MR+VP 

12. 
 

7/9 Ekstraordinært Center-MED (budget) MR+JS 

13. 
 

11/9 Møde om OI MR+VP 

14. 
 

11/9 Hovedstyrelsesformøde JS 

 
 
Pkt. 21 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering 
SPU: Udskolingslinjer drøftet på udvalgsmøde. Linjerne skal evalueres af ele-
verne - hvordan skal det gøres på den enkelte skole? - TR bør være meget 
opmærksom på, hvordan der evalueres. 



Kasper har en kontakt, som gerne vil komme forbi og fortælle om fleksibelt 
skema på et styrelsesmøde. 

 
Pkt. 22 BLF-arrangementer, møder og øvrige initiativer (13:30) 

- Evaluering af Fælleskonferencen  

 Ros til Borgmesteren for at holde tiden 

 Godt at vi holdt tiden 

 Ros til Kasper for god styring 

 Vi skal overveje, om vi også selv skal have et oplæg med BLF-pointer 
 
- Drøftelse af:  

o Kursusdagen for TR, TRS og AMR den 18. september (bilag) 
Orientering om programmet - husk at videreformidle til AMR og TRS  
VL laver tilmelding på konferencen. 
o Borgermødet den 20. september (bilag) 
Der er bestilt stole til 100 mennesker. 
Vi fra Styrelsen forventes at deltage - dog afbud fra Lars Bo og Sanne 
o 60 års jubilæumsfesten den 6. oktober   
drøftet 
o Mødet for nye medlemmer den 23. oktober (bilag) 
Vi skal have mindst 15-20 deltagere for at gennemføre (tilmeldings-
frist den 9. oktober). 
o Runden til de faglige klubber 
Orientering om og drøftelse af indholdet. 
Indholdet bliver Ballerup skolevæsen (nøgletal), lokalaftalen, OK18 
og inklusion. 
o Fejring af ’Lærerens Dag’ 
TR sikrer, at lærerens dag fejres den 5. oktober. 
Pastillerne til forsødelse af hverdagen deles ud i forbindelse med læ-
rerens dag. 

 
Pkt. 23 Kongres 2017 (14:30)     

- Orientering og drøftelse (bilag)  
Kort orientering om dagsorden. 

 
Pkt. 24 C-BUR (15:00)     

- Dialog med C-BUR’s ledelse 
 
Pkt. 25 Distriktsskolelederne (16:00)     

- Dialog med repræsentanter fra distriktsskoleledergruppen om to tema-
er: 1) De pædagogiske lederes rolle, opgaver og samarbejde med lærer-
ne, herunder lærernes oplevelse af retfærdighed, ensartet praksis og or-
ganisatorisk sammenhæng, 2) Skolens organisering med repræsentant-
skaber, herunder Lokal-MED’s funktion, anvendelsen af fællesmøder og 
generelt arbejdet med medindflydelse  

 
Pkt. 26 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 Drøftet  
 
Pkt. 27 Eventuelt 
 
Pkt. 28 Godkendelse af referat  
 



Kommende punkter:  
- Kommunalvalg 2017  
- Styrelsens udgifter  

- Valg af ny næstformand  
- Stillingstal og ansættelsesformer 

 


