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Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 9. oktober 2017, kl. 12:30-15:30  
 
 
 
Dirigent/referent: SV/TC 
 
 
Pkt. 38 Meddelelser & indstillinger  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

27/9 Kursus i den nye DLF-kommunikationsplatform  MR+JS+VL 

2. 27/9 
 

Regionalt kongresforberedende møde, pkt. 42 - 

3. 
 

2/10 Udvalgsmøder, pkt. 39 - 

4. 
 

3/10 Dialogmøde BK/BLF, pkt. 40  - 

5. 
 

4/10 TR-topmøde i Odense, pkt. 41 - 

6. 5+6/10 
 

Kongresforberedende kursus i HØ/HV, pkt. 42 - 

7. 
 

6/10 60 års jubilæumsfest, pkt. 40 - 

8. 
 

9/10 Arbejdsgruppemøde: retningslinje for arbejdsmiljø - 

9. 9/10 
 

Kongresforberedende kursus (opfølgning), pkt. 42 - 

10. 
 

9/10 Samarbejdsmøde med distriktsskolelederne  MR 

11. 
 

9/10 Møde om ”samarbejdsaftale” med BK og BUPL MR+JS 

12. 
 

- Nyt fra Hovedstyrelsen  MR+JS 

13. 
 

- BK’s budget 2018 MR 

14. 
 

- Henvendelse om hjælp til lærerkollega fra Afghanistan  MR 

 

 
Pkt. 39 Nyt fra udvalgene 

- KOU -tages under pkt. 40 
- AMU - Fokus på socialkapital 



- SPU - Vedr. ressourcetildellingsmodellen er rettet til i forhold ordet un-
dervisningsassistent og samt at økonomien til PIIS kommer til at blive på 
BFO’en. 
Mette Hedegaard har stemt imod. 

 
Pkt. 40 BLF (13:00) 

- Evaluering af 60 års jubilæumsfest 
Evalueret 
  

- Evaluering af ”fejring af ”’Lærerens Dag” 
Evalueret 
 

- Evaluering af dialogmødet den 3. Oktober 
Evalueret 
   

- Forberedelse af mødet for nye medlemmer den 23. oktober  
Mødet aflyses da der ikke er nok tilmeldinger. 
 

- Drøftelse af og beslutning om næstformandsvalg: kandidater og proces 
Kasper har meldt sig som kandidat til næstformandsposten i BLF og bak-
kes op af styrelsen. Det videre forløb fastlæges efter efterårsferien. 

 
 
Pkt. 41 Topmøde i ’Danmark for velfærd’ (14:00) 

Evalueret 
  
Pkt. 42 Kongres 2017 (14:15)     

- Primært to punkter der skaber diskussion til denne kongres. Det ene er 
krav til arbejdsstidsregler samt hvor meget vi kan kræve. Skal vi have en 
centralarbejdstidaftale eller en ramme man kan forhandle udfra. Det 
andet er en uddannelsesfond. Når folk ikke får tiden til det så tager de 
uddannelse for egen regning. Hvordan kan vi komme til at styre dette 
bedre, så der bliver rimelige vilkår.  

 
Pkt. 43 Skolestruktur (15:00)     

- Drøftet 
 
 
Pkt. 44 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
  
Pkt. 45 Eventuelt 
 Regionalt TR-møde d. 30/10 på Hotel Scandic i Kbh. 
 Moveathon samt pengeindsamling er blevet frivilligt på den enkelte skole. 
 
Pkt. 46 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter:  
- Stillingstal og ansættelsesformer 
- Folkeskolens prøver for børn med ind-
læringsvanskeligheder 

- Lokalaftaleforhandlinger  
- Forkortelse af skoledage  
 

 


