
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Dagsorden til Styrelsesmøde 
 

Mandag den 4. februar 2019, kl. 12:30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/LK 
 
 
Pkt. 122 Meddelelser & indstillinger  
   
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

22/1 Regionalt kredsmøde om arbejdstid, ’ny start’ og ’gearet til 
fremtiden’ 

MR, KM, VL, LS, 
LK, JL 

2. 23/1 
 

Temadag i Hovedstaden Vest MR 

3.  
 

24/1 Møde med SF MR+KM 

4. 24/1 
 

Kontaktudvalgsmøde - 

5.  
 

24/1 Møde med lærerne på Michaelskolen MR+KM 

6.  
 

24/1 Nytårskur for bestyrelser råd og nævn  MR 

7.  
 

25/1 Formøde Center-MED -  

8.  25/1 AULA-referencegruppemøde  
 

MR 

9. 
 

25/1 Hoved-MED MR+PS 

10. 
 

28/1 Udvalgsmøder, pkt. 123 - 

11. 
 

30/1 Kritisk revision  VL 

12. 
 

4/1 Møde med Enhedslisten  MR 

13.  
 

4/1 Møde med distriktsskolelederne  MR+KM 

  
Temadag en god dag, kvalitet i alle oplæg, kom hele vejen rundt. Sidste oplæg måske lidt 
malplaceret. God konferencier - blev bundet godt sammen, god måde med sms. Godt loka-
le og forplejning.  
 
Pkt. 123 Nyt fra udvalgene  

- AMU Har lagt et skema om Vold, trusler og chikane på DLF insite, som I 
bedes udfylde. Det skal bruges som udgangspunkt for en diskussion, om 



hvordan retningslinjen er blevet implementeret på skolerne. AMU har 
afleveret 1. udkast af beretning.  

- SPU Den ny folkeskolelov betyder, at der skal ændres en del på beret-
ningen. 

- KO Ønske at der kommer et punkt på dagsordenen/ styrelsesmøde, om 
hvordan visitationer foregår.  

 
 
Pkt. 124 Ny folkeskoleaftale (13:15)     

- Orientering og drøftelse (bilag)  
Orientering med gennemgang af de vigtigste ændringer og en efterføl-
gende indledende drøftelse. 

 
Pkt. 125 Målingen af social kapital 2018 (13:45)     

- Orientering og drøftelse (bilag, se mødet 21/1) 
Drøftelse af resultater, herunder hvor ser vi udfordringer, hvordan har 
skolerne arbejdet med det - vidensdeling.  

 
Pkt. 126 Generalforsamling 2019 (14:30) 

- Praktiske forhold 
En gennemgang af de praktiske forhold, der er styr på rammerne.  

- Drøftelse af resolutioner og vedtagelser  
Drøftet 

 
Pkt. 127 Digitaliseringsgruppens arbejde (14:45)     

- Drøftelse   
Drøftet  

 
 
Pkt. 128 Skoleårets planlægning ift. lokalaftalen (15:15)     

- Drøftelse af fokusområder og indsatser 
En drøftelse af fokusområder bl.a. i forhold til ændringer i folkeskolelo-
ven.  
 

 
Pkt. 129 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

Drøftet 
 
Pkt. 130 Eventuelt 
  
 
Pkt. 131 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter:  
- Principper for interne kurser og efter   
uddannelse 
- Retningslinje for kompetenceudvikling 
- Senior politik 

- Strømpilen 
- Retningslinjer for vold og trusler 
- MED-formøder og faglig klub 
- Børne unge strategien 
- Arbejdsmæssig brug af mobil telefoner 
 

 
 


