
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 18. februar 2019, kl. 12:30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/VL 
 
 
Pkt. 132 Meddelelser & indstillinger  
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

4/2 Linjeeftermiddag MR+KM 

2. 5/2 
 

Center-MED MR+KM+PS+LK 

3.  
 

5/2 Møde med Skolelederforeningen   MR 

4. 6/2 
 

Møde med Anne Vang Rasmussen MR 

5.  
 

6/2 Skoleforum MR 

6.  
 

7/2 Møde med Dansk Folkeparti MR+KM 

7.  
 

8/2 Møde med Ulla Blom Kristensen MR 

 
 
Måløvhøj har afholdt bankoarrangement, som blev støttet af Ballerup Lærerforening med 
1000,-. 
 
Pkt. 133 Nyt fra udvalgene  

- Kort orientering  
AMU: Intet nyt 
Koo: Intet nyt 
SPU: Har været nødt til at ændre i beretningen pga. justeringerne af folkeskolereformen. 
 
Pkt. 134 GF19 (13:00)     

- Skriftlig beretning: 1. behandling (GF-hæftet)  
Gennemgået og drøftet. 

- Forslag til vedtagelser og resolutioner: drøftelse af tre forslag (bilag) 
Gennemgået, drøftet og besluttet. 

- Regnskaber for 2018: 2. behandling og godkendelse, herunder revi-
onsprotokollen (GF-hæftet+bilag) 



Gennemgået, drøftet og godkendt. Vibe gjorde opmærksom på, at der til næste år stram-
mes op i forhold faglig klub-regnskaberne - kopi af bilag skal afleveres og regnskabet skal 
afleveres til tiden. Vibe udsender skriv med opgaven. 

- Budget: 2. behandling og godkendelse, herunder frikøb, honorarer og 
ydelser (GF-hæftet) 

Gennemgået, drøftet og godkendt. Lea meddelte under drøftelsen af frikøbsregnskabet, at 
hun ønsker at trække sig fra formandsposten for Koordineringsudvalget. 
Drøftelse af temaer i formandens mundtlige beretning 

- Praktiske forhold 
 
 
Pkt. 135 Skoleårets planlægning ift. lokalaftalen (14:30)     

- Drøftelse af fokusområder og indsatser: Opgavefordeling og proces, 
MED-formøder og faglig klub, vikardækning med uddannede lærere etc.   

 
 
Pkt. 136 Retningslinje for kompetenceudvikling (15:15)     

- Orientering og drøftelse (bilag) 
 
 
Pkt. 137 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

Drøftet 
 
Pkt. 138 Eventuelt 
Sveskens venner kårer på onsdag. 
 
Pkt. 139 Godkendelse af referat  
 
 

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

- Retningslinje for vold og trusler 
- PPR 
- Seniorpolitik  

 
 


