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Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 8. oktober 2018, kl. 12:30-16:00 (herefter ’møde for nye medlemmer’)  
 
 
Dirigent/referent: SV/TC 
 
 
Pkt. 54 Meddelelser & indstillinger  
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

3-5/10 TR-uddannelse KR, PS, LS, HG 

2. 3/10 
 

Møde i kassererforum VL 

3.  
 

4/10 UU-temadag MR 

4. 5/10 
 

Personalepolisk udvalg under Hoved-MED MR 

5.  
 

5/10 50 års jubilæum på Hedegårdsskolen  MR 

6.  
 

8/10 Møde med Enhedslisten MR 

7.  
 

8/10 Interview om diskurser i skolevæsenet MR 

8.  
 

- Referatskrivning og TR-opgaver - 

 
  
Pkt. 55 Nyt fra udvalgene  

- KOU - husk at få de sidste tilmeldinger ind til medlemsweekenden 
- AMU - 31/10 fælles AMR-møde - mind lige AMR om det. 
- SPU - Nogle prøver at få kortlægningen af opgaver gjort til et fælles pro-

jekt. Andre har fået lavet aftaler med årgangsteamene. Husk deadline d. 
26/10. 

 
Pkt. 56 Tjek af opgaveoversigter og løn (13:15)     

- Drøftelse vedr. hvordan det går med tjek af opgaveoversigterne. 
- Løntjekkeren blev gennemgået. Den er klar til brug. 

 
Pkt. 57 Ballerup Kommunes budget 2019 (14:00)     

- Orientering og drøftelse (bilag)  
- Drøftelse omkring § 16B og kommunalbestyrelsens positive indstilling til 

forkortelsen af skoledagen, samt den pulje der er afsat til de ansøgnin-
ger, der måtte komme. Ansøgninger skal til skolens ledelse og skolebe-
styrelsen. 



 
Pkt. 58 Kongres 2018 (14:30)     

- Orientering og drøftelse (bilag) 
- Orientering omkring den foreløbige dagsorden til kongressen og drøftel-

se af samme. 
 
Pkt. 59 OK18: Arbejdstidskommission og ’Ny start’ (15:00)     

- Oplæg og drøftelse  
- Drøftet. 

 
Pkt. 60 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 Drøftet 
 
Pkt. 61 Eventuelt 
 Det er op til os selv om vi deltager i BAL de dage, hvor de ligger på mandage, 

hvor vi er frikøbt. 
 
Pkt. 62 Godkendelse af referat  
 
 

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

- Strømpilen 
  
 

 


