
 

 
Ballerup Lærerforening 
Udvalgskommissorier  

 
Vedtaget af Styrelsen den 16. april 2018 

 

 

Skolepolitisk udvalg 
(SPU) 

 
 

Formål  
 
Skolepolitisk Udvalgs opgave er at understøtte, at kredsen har en klar stemme i den pædagogiske 
og strategiske skoledebat i Ballerup Kommune.  
 
Dette gøres blandt andet ved: 
 

 At organisere og planlægge debatter om skolepolitiske forhold i de fora, hvor det giver 

mening.  

 At styrke den enkelte TR´s argumentation i forhold til pædagogiske og strategiske 

diskussioner på den enkelte skole 

 At klæde kredsformandskabet på gennem pædagogiske og strategiske diskussioner 

funderet i TR´s oplevelser på den enkelte skole 

 

Udvalgets arbejdsopgaver  
 
Udvalgets arbejdsopgaver er som følger: 
 
Arbejde med folkeskolens politik og lovgivning: 

 Forberede og planlægge pædagogiske oplæg til debat på styrelsesmøderne, fx inden for 

emnerne: Specialskoler, fleksibel planlægning, efter- og videreuddannelse, mødestruktur, 

samarbejde med pædagoger, skolestruktur, åben skole, test og prøver, bevægelse, 

inklusion, professionsideal- og strategi, paradokser i lærerarbejdet. 

 Invitere kommunalpolitikere til drøftelse omkring et politisk emne. 

 Paradokser – debat - muligheder og løsninger. 

Planlægning af arrangementer:  

 Planlægning af Fælleskonferencen 

 På skift med AMU at planlægge henholdsvis Styrelsens sommer- og julearrangement 

 
 



  
  

Praktiske forhold: 

 Dagsordner er udvalgsformandens ansvar 

 Referater går på tur 

 Ordstyrer går på tur 

 Bilag skal udleveres i ordentlig tid. 

 

Udvalgsmedlemmernes opgaver:  

 At hjælpe til med det praktiske vedr. udvalgets arrangementer 

 At arbejde med udvalgte delområder indenfor det skolepolitiske felt og sørge for, at denne 

viden bliver delt. 

 At bidrage med analyser, synspunkter og vurderinger til den aktuelle skolepolitiske debat 

 

Udvalgsformandens arbejdsopgaver  
 
Udvalgsformandens opgaver er som følger: 
 

 At repræsentere BLF i de kommunale fora, hvor denne bliver indbudt 

 At være opdateret omkring den nyeste pædagogiske og skolepolitiske udvikling 

 At arrangere, koordinere og planlægge Fælleskonferencen og evt. teamaftener.  

 At deltage i PUF (DLF: Pædagogisk udviklingsforum) og tværkommunale møder med 

skolepolitisk indhold 

 At deltage i koordineringsmøder med kredsformandskabet, kassereren og de øvrige 

udvalgsformænd ca. hver 14. dag 

 


