
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 15. januar 2018, kl. 12:30-15:30 - herefter udvalgsmøder  
 
 
 
Dirigent/referent: KM/TC 
 
 
Pkt. 106 Meddelelser & indstillinger  
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

9/1 Lønsag i Rugvængets Tale/høre-afdeling MR+VL+Line 

2. 9/1 
 

Ekstraordinær generalforsamling, pkt. 108 - 

3. 10/1 Møde med Eik Møller, pkt. 111 
 

- 

4. 
 

10/1 Personalepolitisk udvalg  MR 

5. 
 

10/1 AMR-valg til Hoved-MED: Pia Salling valgt fra FTF-gruppen  MR+PS 

6.  
 

11/1 Faglig Klub på OI MR+VP 

7. 
 

12/1 Lokalaftaleforhandlinger, pkt. 111 - 

8. 
 

15/1 HS-formøde MR 

9. 
 

- Uddeling af ’Årets Sveske’ den 25. januar  MR 

 
 

- Ballerup Lærerforening støtter ’Sveskens Venner’ med 1.000 kr.  
- Den årlige AMU-dag i kommunen ligger d. 12. april, hvor vi er på styrel-

sesseminar.  
 
Pkt. 107 Nyt fra udvalgene 

-  Intet nyt 
 
Pkt. 108 Ekstraordinær generalforsamling (13:00)     

- Et meget flot arrangement både for generalforsamlingen og afskedsre-
ception for Jeanette. Det fungerede rigtig godt med den måde det var 
planlagt på. Det var en god eftermiddag. Gode taler. Lidt frustrerende, at 
det er svært at hive folk med til ekstraordinært arrangement. 

 
Pkt. 109 Varetagelse af undervisning (13:15)     

- Orientering om stillingstal og kort drøftelse  



- Drøftet 
 
Pkt. 110 GF18 (14:00)     

- Skriftlig beretning: Status 
- SPU - Vi har fordelt opgaver og er så småt begyndt at skrive. Mangler 

status på implementeringen af folkeskolereformen. 
- KOU - Er godt med. 
- AMU - Er i den spæde start. 
- Forslag til ”Garantiordning” 
- besluttet 
- Forslag til vedtægtsændringer: Besluttet  
- Valg: runde med tilkendegivelse om genopstilling.   
- Alle TR genopstiller. Formand, næstformand og kasserer genopstiller. 
- Man skal overveje om man ønsker at opstille som formand for SPU. 
- Valg af kongresdelegerede 
- Man skal overveje om man ønsker at opstille. Tina genopstiller ikke som 

suppleant, Sanne og Lea S. opstiller som kongresdelegeret.   
 
Pkt. 111 Lokalaftaleforhandlinger (14:30)     

- Drøftet 
 
Pkt. 113 Eventuelt 

- Sommerferien ligger med 4 uger i juli. 
 
Pkt. 114 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter:  
- Principper for interne kurser og efter-
uddannelse 
- Retningslinjer for arbejdsmiljø 
 

 
 

 


