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Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 25. september 2017, kl. 12:30-16:00  
 

 

Dirigent/referent: LBS/HJF 

 

Afbud: Sanne, Jeanette, Verner 

Pkt 29. Meddelelser og indstillinger 

 

 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 

1. 

 

12/9 Møde om ”samarbejdsaftale” med BK og BUPL, pkt. 33 - 

2. 14/9 

 

Kvartalsmøde mellem FTR-gruppen og kommunaldirektøren - 

3. 

 

14/9 F/N i Hovedstaden Vest - 

4. 

 

15/9 FTR-møde - 

5. 

 

15/9 Møde i FTF-gruppen (Hoved-MED)  MR 

6. 18/9 

 

Møde med UBK og AVR MR 

7. 

 

18/9 

 

Kursusdag for TR, TRS og AMR, pkt. 31 - 

8. 

 

18/9 Møde i arbejdsgruppen for linjer i udskolingen MR+KM 

9. 19/9 

 

Møde på OI MR+VP 

10. 

 

19/9 Møde i faglig klub på Kasperskolen JS+HJF 



 
 

11. 

 

20/9 Borgermøde om skolepolitik, pkt. 31  - 

12. 

 

25/9 Planlægningsmøde ’Skole-MED’ - 

13. 

 

25/9 Arbejdsgruppemøde: retningslinje for arbejdsmiljø - 

14. 

 

- Tilbagemelding på DSA MR 

15. - Husk regionalt TR-møde den 30. oktober  

 

MR 

 

 

Pkt 30. Nyt fra udvalgene 

Skolepolitisk udvalg. intet 

AMU. intet 

KO. Kursuskatalog skal der kigges på.  

Pkt 31. BLF 

Borgermødet. BLF glæder sig over at have startet en ny tradition op med debatter mellem både de 

professionelle undervisere, borgere og kandidater til kommunalbestyrelsen.   

Ikke god ordstyrer. Vi skal vurdere om der skal andre tiltag til at få udbredt budskabet om et borgermøde 

op til kommunalvalget. Vi skal overveje om placeringen er tæt nok på kv. Et bud kunne være at 

skolebestyrelserne var medarrangør.  

Kursusdag for TR, AMR og TRS. Godt indtryk af oplæg om arbejdsmiljø så problemstillingerne blev delt med 

TRérne. 

Oplæg fra DLF var lidt tyndt, og der var en forventning om mere dybde i oplægget. Noget mere 

håndgribeligt og konkret.  

Budgetdelen var lidt for langt fra skoledelen. Måske distriktsskolelederne fremadrettet skal tages i ed for at 

gå ind i konkrete budgetter på skoleområdet.  

Mødet med C-BUR. Ønsker om mere konkrete billeder af virkeligheden på skolen. VI skal arbejde på at C-

BUR forholder sig den virkelighed som udfolder sig på skolerne. Fælles syn på kerneopgaven. For at 

inkusionsopgaven kan lykkes skal samarbejdet med C-BUR intensiveres. Mødet har god værdi.  

Distriksskolelederne. Den løbende dialog er vigtig, og det er noget vi skal sikre. Disse møder har god værdi 

for både BLF, skolelederne og samarbejdet.  

60 års jubilæumsfesten: Der skal lige prøves endnu en rundsending af indbydelsen til medlemmerne.   



 
 

Møde for nye medlemmer. Vi skal minde om det rundt på skolerne.  

Lærerens dag. Dagen fejres forskelligt rundt omkring.  

Drøftelse og beslutning om Styrelsens udgifter. Skal BLF betale et niveau på 14-17.000 kr pa til frokost ifm 

styrelsesmøder? Bruger vi for mange penge på styrelsens egne arrangementer.  

Beslutning: Styrelsens frokostordning fortsætter. Efterårsseminaret holdes på Bydammen. 

Forårsseminariets niveau er rimeligt.  

Næstformandsvalg: kandidater og proces. Umiddelbart tegner der sig et billede med kun en kandidat fra 

styrelsen. Jo nærmere vi nærmer os 1. Jan 2018 stiger behovet for at finde en overgangsordning fra 

årsskiftet til den besluttende generalforsamling, herunder inddragelse i forhandlingsudvalget. 

Det hensigtsmæssige i at der ville være flere kandidater fra styrelsens side blev drøftet.  

Pkt. 32. Kongres. Orientering fra formanden. Vedr. OK18 sigtes der fra DLFs side efter et centralt forhandlet 

resultat med arbejdsgiverne. Muligheden for at komme i en konfliktsituation kan ikke afvises.  

Der arbejdes fortsat fra DLFs side på en indgang til en fremtidig uddannelsesfond. Den principielle drøftelse 

af om vi selv skal finansiere vores egen videre- og efteruddannelse endte i to positioner. Det skal vi ikke 

contra det er en vej til at lægge ekstra udvidelse på den lagkage der skal deles.   

Pkt 33. ”samarbejdsaftale” med BUPL og BK. Orientering v formanden. Det trækker ud med et oplæg fra 

BUPL og BK til en fælles aftale. Desuden drøftede vi de fremtidsscenarier vi ser for Pædagoger Inde I Skolen 

og Ballerup kommunes tilgang til denne politiske dagsorden.  

Pkt 34. Linjer i udskolingen. Der henvises til meddelelsespunktet tidligere i ref. Implementering af dette 

projekt tegner sig ind i et broget billede rundt i skolevæsenet af hvordan opgaven er grebet an. Der er 

udfordringer omkring indhold, gennemsigtighed, faglærerdækning og finansiering. Organiseringen er dog 

ved at falde på plads. 

Pkt 35. TR opgaver  

Pkt 36. Evt. husk at vi skal melde ud at man sidder  skolevis til festen. Claes har lavet slips med BLFs nye 

logo. Det kan bruges til synliggørelse af BLF. 

Pkt 37. Godkendelse af ref. 


