
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 7. januar 2008 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen var ny på ordstyrerpinden 
Referent: Kenneth Henriksen 
Afbud: Arne Clausen, Hans Jørgen Franks, Stefan pkt. 1-2.  
 
Pkt. 1 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 10. december 2007 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 2 Meddelelser 
 
2.1 Orientering om møde med Ballerup Kommune om specialundervisning. 

(Frede, Hans Jørgen, Verner og John) 
 Forvaltningens tanke er, at Ordblindeinstituttet fremover skal være 
 kompetencecenter – et rådgivende/ud af huset organ! Manglende 
 udmeldinger og samarbejde, skaber store frustrationer hos personalet. 
 
2.2 Der har været møde i pædagogisk samråd d. 12.12. (Frede og John) 
 a) Vedr. prøveformer. Lærerne skal have tid til udtræks fag, hvilket blev 
 bekræftet af Bente Schoubye. En udmelding fra skolechefen er på vej og 
 punktet drøftes blandt skolelederne snarest. Tanken er at samme regler 
 skal være gældende på alle skoler. 

Der er slået et tre timers kursus op, som lærerne selv  skal søge, hvilket 
betyder, at ikke alle bliver optaget. 

 Lærerne på Hedegårdsskolen forventer, at BLF er udfarende vedr. disse 
 kurser. 
 b) Vedr. 10. klasser næste år ser det ud til at den nuværende form 
 fortsætter et år mere. Beslutningen skulle være truffen inden næste 
 styrelsesmøde. 
 
2.3 Referat af møde i Skoleforum d. 12.12 udsendt (Frede og John) 
 IT handleplan. Frede gjorde opmærksom på, at opkobling bør følge 
 med, som lovet på fælleskonferencen af skoleudvalgsformanden .  

John havde problematiseret den korte høringsfrist, der ofte var til 
udtalelser. Det blev meddelt fra skolevæsenets ledelse, at der vil være 6 
ugers frist for høringssvar. 

 
2.4 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 13.12. (John) 
 a) Psykisk arbejdsmiljø skal vendes som pilotprojekt. I samarbejde med 
 DLF. 
 b) Hovedstyrelsesvalget blev drøftet. 
 
2.5 Der var møde i SUS 13.12: omstrukturering på klubområdet, IT-strategi, 

lederevaluering, skolestruktur, HU, budget 09, seniorpolitik, lønsumsstyring. 
SUS’s udtalelser om IT-plan og skolestruktur er udsendt (Niels) 
Niels kommenterede enkeltpunkter.. 

 
2.6 Der har været lønforhandling med Ballerup Kommune d.14.12, 20.12 og 

4.1. om lærerløn (Niels og John) 



 Se pkt. 4 C. 
 
2.7 BLF har holdt julefrokost d. 15.12. 
 Punktet udgik, da Stefan ikke var til stede 
 
2.8 Orientering om kredsformandsmøde d. 19.12 om OK08. (John) 
 Se pkt. 4 E. 
 
2.9 Orientering om møde med borgmesteren d. 19.12. Behandles under pkt. 4 

c. (Niels og John) 
 
2.10 Der har været møde med Ældre & Handicap d. 20.12.07 og med ledelsen 

på Maglemosen d. 7.1.08 om Maglemoselærernes løn. Behandles under 
pkt. 4d. (Niels og John) 

 
2.11 Orientering om møde med Ballerup Kommune d. 20.12 om en række 

arbejdstidsspørgsmål. (Niels og John) 
 
2.12 Orientering om møde d. 4.1.08 med Ballerup kommune om 

arbejdstidsaftale 2008/2009. Behandles under pkt. 4a (Niels og John) 
 
2.13 BLF’s udtalelser om IT-plan og skolestruktur er udsendt (Georg og John) 
 
2.14 Der er udsendt spørgeskema om hvor mange ikke – læreruddannede, der 

er ansat i faste/tidsbegrænsede stillinger. Skemaet afleveres hurtigst muligt 
til kredskontoret. 

 John skal have tilbagemelding om, hvor mange ikke læreruddannede 
 skolerne har. 
 
2.15 Faglig klub - Regnskab til Lars, snarest 
 
2.16 Niels lægger tilmeldingsblanket på konferencen om mødet for 

tillidsrepræsentanter Den 30.1.2008 
 
Pkt. 3 GF 2008 

a. Forslag til emner til skriftlig beretning (forslag vedlagt) 
 John har lavet oplæg til udvalgene vedr. skriftlig beretning. 
 Udvalgene kan selv lægge til og trække fra 
 

b. Tidsplan for behandling af beretning (forslag vedlagt) 
 Tidsplanen vedtaget.. 
 28. januar behandles budget, derfor skal udvalgene være på 
 forkant. 
  

c. Valg til diverse poster, forslag til udtalelser og andet 
John, Niels og Lars meddelte, at de ville genopstille som 
formand, næstformand og kasserer, da drøftelserne på 
skolerne frem til nu ikke har fået andre kandidater til at melde 
sig. 

  
d. Praktiske forhold  

 Start kl. 16.00. Kage fra kl. 15.00 



 Jon spørges, om han vil være dirigent. 
 Annonce sættes i Folkeskolen. 
  
Pkt. 4 Forhandlinger med Ballerup kommune 

a. Arbejdstidsaftalen kommunalt 2008-2009 
Der var enighed med Ballerup kommune om at fortsætte den 
nuværende aftale for skoleåret 2008/2009. Begge parter kan 
komme med forslag til justeringer. 

 BLF nævnte: 
- Skriftlige udtalelser ,tid til kurser/studier, lærer styrede puljer, 
prøver og censur og løbende overtid.  

 Forvaltningen nævnte: 
 - Akkorden for nye lærere og fortolkninger af enkeltområder. 

Der blev drøftet flere enkeltsager bl. a.  øvelsesskolelærere, TR 
løntrin på specialskoler og årsopgørelser på Hedegårdskolen. 

  
b. Arbejdstidsaftale for OI, KA og MA 
Den nuværende konstruktion for disse skoler fortsætter næste 
år. På MA er målet at få lavet flere akkorder.  

 
c. Lønaftale kommunalt 

 196.000 kr. mangler at blive udmøntet. BLF ønsker varigt 
 tillæg. Forvaltningen ønsker et engangstillæg.  

BLF ønsker ikke at lave en aftale, der efterfølgende betyder 
nye fortolkningstvister. 
Der blev orienteret om mødet med borgmesteren. BLF havde 
orienteret om sagen. Efter BLF`s opfattelse er BLF ”løbet fra” 
den fælles forståelse af tjenestemændenes pensionsforhold, 
der var,da aftalen blev indgået. Borgmesteren vil overveje 
sagen og vende tilbage  
 
d. Lønaftale på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen 
Orientering om møde med Ole Nielsen om lønvilkårene for 
lærerne på MA. 
  
e.  OK 08 
John orienterede om kredsformandsmødet om OK08. Der er 
modsætninger indenfor KTO som gør forhandlingerne 
vanskellige. De ekstra 5 mia. kr. bliver modregnet i 
reguleringsordningen, således at der reelt kun er tilført et 
ganske lille beløb. Dette vanskeliggør muligheden for en 
skævdeling.  
 

 Flere i styrelsen gav udtryk for, at hvis lærerne skal vækkes til 
 kamp, skal de informeres, (provokeres!). At der er behov for top 
 styring.  
 Det er vigtigt at få talt med medlemmerne nu.  
  

Der blev efterlyst mere information om kravene og strategien. 
Formandskabet laver snarest en faglig bulletin. 

  
Pkt. 5 Vagtordning på skolerne   



 Vagtordning er besluttet.  
 Hvordan stiller vi os til at lærerne kan risikere, at være alene på 
 skolen?  
 Er det en ide, at foreslå at ingen klasser holder møder alene?  

Er der risiko for og skal vi overveje, at en lærer kan 
anklages/stilles til ansvar, nu da det kan tjekkes, hvem der er 
på skolen og hvornår?  

 
Pkt. 6 BLF`s hjemmeside  
 Alle opfordres til at bidrage mere til hjemmesiden.  
 Medlemmerne er stadig vores målgruppe. 
 Niels skal snart på kursus og bliver forhåbentlig klogere.  
 
Pkt. 7 Iværksættelse af spørgeskemaundersøgelsen om rummelighed 
 Rummelighedsundersøgelse fra AMU skal deles ud til alle 
 klasselærere. Retur senest i uge 6. (Jørgen lægger dem ud 
 elektronisk). 
 
Pkt. 8 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og evaluering af styrelsesmødet 
 Tjek op på kaffeklubberne. Find kontaktperson. 
- Ledelsesstrukturen ventes i høring i februar. John ønsker 

besked så snart nogen hører noget.  
- Faglig klub regnskab til Lars. Snarest… 
- Rummelighedsundersøgelse fra AMU skal deles ud til alle 

klasselærere. Retur senest i uge 6.   
- John har lavet oplæg til udvalgene vedr. skriftlig beretning. 

Udvalgene kan selv lægge til og trække fra.  
- Diskuter vagtordning i MED udvalg. 
- Møder med DLF d. 30. jan. vedr. OK ’08 - Alle skoler bør være 

repræsenteret 
- Niels lægger tilmelding på konferencen om TR/SR møde d. 

30.1. 
 
Pkt. 9 Eventuelt 
 På Højager indkalder ledelsen lærerne til orienterende møde, 

hver mandag i frikvarteret. Det forventes, at alle er til stede. Det 
er ikke en del af arbejdstidsaftalen, at man kan lave et fast 
ugentligt møde i mandagsfrikvarteret. 

 Jan opfordres til at lave et uenighedsreferat, hvis der ikke 
opnås enighed med skoleledelsen. 

 På Hedegårdskolen er to nye lærere ikke organiserede og kan 
derfor ikke modtage konfliktstøtte i tilfælde af konflikt.  Hvis de 
har været berettiget til medlemskab og ikke benyttet tilbudet, 
gives 2 års karantæne.  

 Ros til dirigenten for at styre slaget gang, på trods af uvorne 
forstyrrelser ☺ 

 
 Som hørt af Kenneth. 


