
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Dagsorden til Styrelsesmøde 
 

Mandag den 5. november 2018, kl. 12:30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/VL 
 
 
Pkt. 66 Meddelelser & indstillinger  
  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

23/10 Faglig klub på Hedegårdsskolen  MR, KM, TC 

2. 24/10 Forberedelse af møde i Digitaliseringsgruppen  - 
 

3.  
 

25+26/10 Kongresforberedende kursus for Hovedstaden Øst og Vest,  
pkt. 70 

- 

4. 29/10 TEMA-møde, løn og arbejdstid, pkt. 70 - 
 

5.  
 

30/10 Aktion foran landsretten til støtte for Erik Schmidt  MR, KM, LS, SV 

6.  
 

30+31/10 Kongres 2018, pkt. 71 - 

7.  
 

3+4/11 Medlemsweekend 2018, pkt. 68 - 

8.  5/11 
 

Kursus i ’Docunote’ KM+VL 

9. 
 

- Opdatering af hjemmesiden efter konstituering  MR 

 
 
 
Pkt. 67 Nyt fra udvalgene  
 
AMU  

 
Møde m. AMR fra skolerne.  

o Havde bl.a. Vold og trusler på dagsorden med særligt fokus på 
registrering 

o Pædagogiske begrundelser for f.eks. politianmeldelser 
o Formedmøder - Mange skoler oplever at der er få medarbejdere 

til møderne. Hvordan griber man det an? Vi skal huske at ind-
skærpe overfor kolleger at det er tjenesteforsømmelse at ude-
blive 
 



Torsdag er der temadag for hovedMED.  
o APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse  og socialkapital på dagsorde-

nen. Med fokus på udbyttet Hvis man har input el. lign. til f.eks. 
kadencen eller andet på målingen,  skal man kontakte Pia.  

 
KO 

o Der er indbydelse til julefrokost - meld til LS, hvis man ikke 
kommer  

o Indbydelse til budgetkursus 13-11-18 kl. 9-12 
SPU 
Intet nyt 
 
 
 
Pkt. 68 Medlemsweekend 2018 (13:15)     
  
Overordnet  

- God mad - Fungerede godt m. buffet 
- Akustikken er dårlig - Især spisesalen er slem med mange mennesker  
- Svært at finde sted når man ikke ville høre høj musik 
- Musikken kunne godt være startet en time senere - Mange måtte afbry-

de hyggen ved bordet    
- Nogle savnede frokost søndag - Det er vedtaget ikke at bruge penge på 

frokosten, da der historisk set er mange der falder fra her  
- Skal man overveje at lave søndagsoplægget til et trækplaster - Få en eks-

tra interessant oplægsholder.   
- Kan man møde senere lørdag? Kunne måske være kl. 10 i stedet 
-  
 

Programpunkter: 
 

 
Mette Frederiksen 
Meget aktuelt. Brugbart 
Første del af indholdet var bedst. 
 
Anders Peter Mathiasen 
Meget interessant  
Manglede fokus på lærerkonflikten, men havde mange fine pointer 
Husk at vi selv havde efterspurgt store linjer og ikke kun fokus på konflikt   
 
BLF - Punkt 
Godt punkt - Godt oplæg fra formandskabet 
Grupperne var for store. Der var for lidt tid til at tale med kolleger fra de an-
dre skoler. 
Tiden passede godt til at diskutere, men for kort til at lave konkrete input 
Det fungerede godt at en TR  var ordstyrer i grupperne 
Vi skal overveje om det her punkt skal fylde mere og spare en oplægsholder 
Skal det her punkt være på om søndagen - Det kunne gøre det mere ved-
kommende 

 
Sons of Otto 



God måde at starte dagen.  
 De gjorde det godt 
 

Verdens bedste skole - Magten tilbage til lærerne 
For tyndt indhold, men kompetencehjulet var brugbart 
Kompetencehjulet kan måske bruges som udgangspunkt for en MUS samta-
le 
De var ikke særlig gode formidlere 
De manglede at komme med konkrete bud og værktøjer på, hvordan man 
får magten tilbage til lærerne.  

 
 
Pkt. 69 BLF: Kvartalsopgørelse      

- Gennemgået 
 
Pkt. 70 Tjek af løn og arbejdstid      

- Udgår 
 
Pkt. 71 Kongres 2018     

- Spændende kongres  
- Meget hovedstaden øst og vest, der er på. Der savnes en større bredde i 

indlæggende, så input fra hele landet høres 
- Forretningsudvalget kommer til at fylde for meget 
- Alle delegerede fra BLF var på talerstolen med gode indlæg 
- Debat om, om vi stadig skal jagte drømmen om en stor fælles aftale ved 

kommende overenskomster 
- Forslag til vedtægtsændring om at kredsene selv skal have lov til at væl-

ge, om man vil have generalforsamling hvert el. hvert andet år. Dette 
blev ikke stemt igennem.  

 
  
 
Pkt. 73 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

- Drøftet 
 
 
Pkt. 74 Eventuelt 
 Obs på tallerkner ikke sættes for tæt i opvaskemaskinen 
 
Pkt. 75 Godkendelse af referat  

Godkendt 
 

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

- Strømpilen 
  
 

 


