
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 21. januar 2008  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Jan Sølvhøi 
Referent:  Arne Clausen 
Afbud: Stefan 

Pkt.22 udgår. 
 
Pkt. 17 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 14. januar 2008 
 Referatet godkendt med kommentar: Afbud fra Peter. 
 
Pkt. 18 Meddelelser 
 

18.1 Orientering om forhandlingsmøde d. 16.1 om løn. (Niels og John) 
 Engangstillæg aftalt til lærerne på 300,-  
 
18.2 Der har været forhandlingsmøde om arbejdstid d. 16.1 og d. 21.1. 

behandles under pkt.20b (John og Niels) 
 Se punktet. 
 
18.3 Der skal vælges delegerede til Lærestandens Brandforsikring. Da BLF er 

forsikret hos LB kan vi også stemme. Forslag om, at BLF stemmer på 
Steen Jeppesen - næstformand i Hvidovre Lærerforening. (John og Niels) 

 Vedtaget, at vi stemmer på Steen 
 
18.4 Orientering om møde i pædagogisk samråd d. 17.1 (Frede og John) 
 Udvalg er blevet nedsat ang. Lejrskoleophold. 
 Skolernes kvalitetsrapporter omtalt. 
 
18.5  Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 17.1 (John) 
 Delforlig 1 blev blandt andet behandlet. 
 
18.6 Der har været møde d. 14.1 i OK gruppen for Hovedstaden Vest og 

Hovedstaden Øst. Behandles under pkt. 21. (Niels) 
 Se punktet. 
 
18.7 Der er udsendt konfliktvejledning, og der henvises hertil på hjemmesiden 

(Niels) 
 Det anbefales, at TR læser vejledningen grundigt. Den er ikke fortrolig. 
 
18.8 Orientering om lønforhold (John og Niels) 
 Orientering givet. 
 
18.9 Orientering om undersøgelsen vedr. antallet af ikke-læreruddannede i faste 

eller tidsbegrænsede stillinger i Ballerup (John) 
 I Ballerup er der 14 ikke-uddannede lærere i tidsbegrænsede stillinger samt 
 7 ikke-uddannede i faste stillinger. 



Baggrunden for de 7 ikke-uddannede (på 4 skoler) undersøges af John 
gennem uddybende spørgsmål til TR-erne. 
  

18.10 BLF har revision den 23. januar. 
 Ingen kommentarer. 
 
18.11 Orientering om elevsag (Jørgen) 
 I tilfælde af voldssager, hvor lærere er involveret skal kredsen underrettes 

hurtigst muligt. 
 

Pkt. 19 GF 2008 
a. 1. udkast til skriftlig beretning vedlagt 
Indholdsdelen gennemgået og revideret. Behandlingen fortsætter på næste 
styrelsesmøde. 
b. Andet – herunder eventuelle forslag fra skolerne.  
Intet nyt. 
 

Pkt. 20 Arbejdstid 
a. Kommunal arbejdstidsaftale  
Der føres forhandlinger med Ballerup Kommune om den kommunale aftale. 
b. Kommuneakkorder 
1.behandling med kommunen om følgende: 
Feriens placering,  antallet af møder i Pædagogisk Samråd,  akkordaftale 
vedr. nye lærere, lærerstyret pulje til klasselærerne,prøver/censur./ det 
kommunale censorkorps, læsevejledere, ensartet registrering af overtid 
(Tællepapir) og Idrætsudtalelser. 
Der afholdes møde igen i uge 4. 
c. Praktikaftale 
Udsat 
d. Andet 
APV. Elektronisk undersøgelse på vej. Vilkår skal aftales. 

 
Pkt. 21 OK08 

Drøftelse af situationen herunder den aktuelle situation 
herunder organisatoriske forhold i Ballerup 

 Situationsrapport fra de omkringliggende kredse givet af Niels 
 Hvis medlemmer har været ekskluderet p.gr.a. medlemsrestance har de 
karens i 2 år. 
Det undersøges om der kan indhentes en ”karensliste” fra DLF 
 

Pkt. 22 Ledelsesstruktur  
 Udgår.  
 
Pkt. 23 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og evaluering af styrelsesmødet 
 Opgaver: 
 Konfliktvejledningen fra LC skal læses 

Rettelser til GF-beretning skal indsendes senest d. 21. 
Der skal afholdes møder med kaffeklubberne. 
Navne på kaffeklubmedlemmer skal sendes til kontoret. 



Fællesmøde mellem TR, TR-sup. Kaffeklubber afholdes 26. 
eller 27. feb. 
Der mangler stadig medlemsregnskaber fra udvalgte skoler. 

  
 Punkt til et kommende møde: Elevplaner. 
 
Pkt. 24 Eventuelt 
 Vandskade i kælderen omtalt 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


