
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 19. november 2018, kl. 12:30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: PS/TC 
 
 
Pkt. 76 Meddelelser & indstillinger 
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

7/11 Statusmøde: Arbejdsgiverens sociale ansvar (ansættelser på 
særlig vilkår) 

- 

2. 7/11 Faglig klub på Måløvhøj Skole 
 

LS, LK, MR, KM 

3.  
 

7/11 Skoleforum  MR 

4. 8/11 
 

Møde om ”lønsituationen” i BK MR 

5.  
 

8/11 Hoved-MED-seminar  MR+PS 

6.  
 

8/11 Regionalt møde om løn- og ansættelsesforhold KM+VL 

7.  
 

9/11 Formøde til ’digitaliseringsgruppen’, pkt. 82 - 

8.  9/11 Møde med Henrik Rømer Nielsen og Tina Christiansen 
 

MR+TC 

9.  
 

12-14/11 Politisk lederuddannelse for formandskaber (DLF) MR+KM 

10. 
 

12/11 Udvalgsmøder, pkt. 77 -  

11. 
 

13/11 Budgetkursus i Rødovre (DLF) TR-gruppen 

12.  
 

15/11 Hoved-MED MR+PS 

13. 15/11 
 

Center-MED MR+PS 

14. 15/11 
 

Faglig klub på Kasperskolen  MR+HG 

15. 15/11 DLF-kursus: Grænser på de sociale medier KM 
 

16. 16/11 Møde i digitaliseringsgruppen, pkt. 82 - 
 

17. 19/11 Hovedstyrelsesformøde  - 



 

18. - TUS-samtaler  KM 
 

19. 
 

- Personsag 
 

MR 

 
 

- Tillæg til pkt. 12 Der arbejdes på en løsning vedr. adgang til opgaveover-
sigter i forhold til person dataforordningen. 

- Husk at udfylde spørgeskema senest i morgen, da det skal bruges på ef-
terårsseminaret. 

 
Pkt. 77 Nyt fra udvalgene  

- KOU - intet nyt 
- SPU - Der arbejdes på en plan for hvilke overordnede emner, der skal 

arbejdes med i udvalget. 
- AMU - 3 dialogspil til skolerne vedr. arbejdsmiljø - gennemgås på et sty-

relsesmøde, gode tilbagemeldinger på den nye AMR-uddannelse, pjece 
om vold og trusler, idekatalog til Arbejdsmiljø, arbejder på ny værkstøjs-
kasse til fysisk arbejdsmiljø, brug for mere fokus på magtanvendelse, 
svært at få kolleger til at udfylde vold og trussels skemaer. Socialkapital 
målingsresultat er kommet og skal til Lisbeth. 

 
 
Pkt. 78 Styrelsens efterårsseminar (13:15)     

- Dagsorden er fastlagt. 
- Husk at skrive jer på menuen. 

 
 
Pkt. 79 Løn og arbejdstid (13:30)     

- Status på tjek af løn og opgaveoversigter 
 

- Efterspørg opgaveoversigter lokalt, hvis man endnu ikke har fået dem. 
- PLC på nogle skoler - er ugennemsigtigt, hvad der er undervisningstid og 

mødetid. 
- Rød, gul, grøn opgaver ugennemsigtige i forhold til tidsforbrug - følg op 

dette med. 
 

- Ønsker til dagsordenen for dialogmødet den 3. december  
- Retfærdig opgavefordeling 
- Skoleårets planlægning 
- Vikarmodeller hvor man benytter lærere 
- PLC og ressourcecenter - gennemsigtighed  
- Tiden til fælles forberedelse 
- MED-formøde 

 
 
Pkt. 80 Folkeskolelovens § 16 b i Ballerup Kommune (14:00)     

- Orienteret 
 
Pkt. 81 MED-formøder og faglig klub (14:30)     

- Skolerunde og drøftelse  
 



Pkt. 82 Arbejdet i digitaliseringsgruppen (15:00)     
- Oplæg og drøftelse  

 
 
Pkt. 83 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

- Drøftet 
 
 
Pkt. 84 Eventuelt 
 
Pkt. 85 Godkendelse af referat  
 

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

- Strømpilen 
  
 

 


