Ballerup Lærerforening
Danmarks Lærerforening - kreds 21

Referat af Styrelsesmøde
Mandag den 25. februar 2019, kl. 12:30-15:30

Dirigent/referent:

Pkt. 140

PS/TC

Meddelelser & indstillinger

Nr.

Dato

Beskrivelse

Ordfører(e)

1.

18/2

Samarbejdsmøde BK/BLF, pkt. 143

-

2.

20/2

Uddeling af ’Årets Sveske’

KM

3.

21/2

Hoved-MED

MR+PS

4.

25/2

Hovedstyrelsesformøde

MR

5.

-

Nyt fra digitaliseringsgruppen

KM

Pkt. 141

Nyt fra udvalgene
- KOU - intet nyt
- SPU - intet nyt
- AMU - Tak til dem der har afleveret vtc-skemaet - Pia vil gerne have de
sidste ind. De skal sendes i konferencen i insite.

Pkt. 142

GF19 (13:00)
- Skriftlig beretning: 2. behandling (GF-hæftet) Færdigbehandlet
- Regnskaber for 2018: Underskrivning af revisionsprotokollen
Den er endnu ikke kommet tilbage fra revisoreren.
- Budget: Beslutning, herunder frikøb, honorarer og ydelser (GF-hæftet +
bilag)
Besluttet
Frikøbsrammen er besluttet og niveauerne for fagudvalgsformænd justeres endeligt på forårsseminariet.
- Drøftelse af temaer i formandens mundtlige beretning
Drøftet
- Praktiske forhold
Referat af generalforsamling - Tina skriver
Stemningsrapport - Vi prøver at finde en der kan skrive - det skal være
en der ikke er en del af styrelsen.

Deltager antal indtil videre - 114. Vi skal lige gøre en ekstra indsats for at
forøge deltagerantallet.

Pkt. 143

Skoleårets planlægning ift. lokalaftalen (14:30)
- Orientering om og forberedelse af dialogmødet den 4. marts kl. 15 -17.
Kommunen står for dagsordnen, Det kommer bl.a. til at handle om ledelse og tilstedeværelsesforpligtelsen.
- Skoleårets planlægning: Drøftelse af fokusområder og indsatser: Opgavefordeling og proces, MED-formøder og faglig klub, vikardækning med
uddannede lærere etc. (bilag)
Runde på vikardækning med lærere.
TR-sedlen om årets gang er netop udsendt af Morten - sørg for at følge
op på den.

Pkt. 144

Retningslinje for kompetenceudvikling (15:00)
- Orienteret og drøftet (bilag)

Pkt. 145

TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde
Drøftet

Pkt. 146

Eventuelt
Drøftelse af ansøgning om nedsættelse af skoledagens længde jf. §16 b, der
er sat på standby.

Pkt. 147

Godkendelse af referat

Kommende punkter:
- Principper for interne kurser og efteruddannelse
- Strømpilen

- Retningslinje for vold og trusler
- PPR - 25. marts
- Seniorpolitik

