
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 4. februar 2008  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent. Arne Clausen 
Afbud: Frede, Claus 
Deltog:  Jørgen (-27b+c) 
Nyt punkt: 27A: Kort orientering om elevplaner. 
 
Pkt. 25 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 21. januar 2008 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 26 Meddelelser 
 

 26.1 Der har været møde i AMU udvalget d.22.1 
  Rummelighedsundersøgelsen skal først afleveres i uge 8. 
 
        26.2 Orientering om forhandlingsmøde om arbejdstid d. 29.1.  

 Behandles under pkt. 28 
 

 26.3 Der er indgået tillægsaftale til lønaftalen for lærere og børnehavekl.ledere 
  Ca. 300,-kr. pr. lærer pr. år. Udmøntes 1.4 
 
 26.4 Niels har været på kursus 31.1-1.2 om kredsens nye hjemmeside. (Niels) 
  Tilbagemeldinger om funktionaliteten og indholdet sendes til Niels. 
 
 26.5 Orientering om temadag for TR/SR i Ballerup d. 30.1 (deltagerne) 
  Kommunens dagsorden i forhold til kr. 21 omtalt. 
 

26.6 Der har været fælles TR møde d. 30.1 om OK08 
 Behandles under pkt.29 

   
 26.7  Orientering om møde i Fælles Personalepolitisk Udvalg d. 31.1 (John) 

Udvalgsarbejdet fortsætter. Arbejdet forventes færdigt inden sommerferien, 
hvorefter det sendes til høring. 
 

 26.8 Orientering om møde om lønsumsstyrring d. 30.1 (Niels) 
Vejledning skal udarbejdes af arbejdsgruppe. Uenighed vedrørende 
veksling af lønkroner til andre konti blev omtalt. 
 

      26.9 Kredsen har været repræsenteret ved Dorte Langes afskedsreception d. 
1.2  som kredsformand (John) 

 Ingen kommentarer. 
 
      26.10 Orientering om kompetenceudviklingsspil (Stefan) 
 TR erne spiller spillet på TR-mødet d. 3.3 
 



26.11 Orientering om styrelsens uddannelseskursus 28-29 marts 2008 –Udvalget 
ønsker en bindende tilmelding. (Stefan) 

 Kurset foregår på Sølyst i Jyllinge. Tilmeldingsseddel rundsendt. 
 
26.12 Vilkår for lærere der skal på barsel 
 Der henvises til hjemmesiden. 
 
26.13 Efterlysning af løntabeller 
 De bliver ikke lagt på hjemmesiden. I stedet henvises til kontoret. 

  
Pkt. 27 GF 2008 

a. Beretning (vedlagt) 
Det indholdsmæssige blev gennemgået. Tilrettet og godkendt. 
 
b. Regnskab og budget 
Regnskabet gennemgået og indstilles til GFs godkendelse. 
Revisionsprotokollat oplæst og underskrevet af fremmødte 
styrelsesmedlemmer. 
Budget 2008 gennemgået. Korrigeret og indstilles til GFs 
godkendelse. 
Forslag til honorarer og ydelser: Kongresdelegerede, der ikke 
er TR får samme vilkår som mødeleder for Pæd.samråd. 
Budgetgrundlaget for 2009 gennemgået. Det tilrettes og 
indstilles til GFs godkendelse. 
 
c. Andet 
 Intet. 
 

Pkt. 27a Elevplaner 
 Oplæg vedr. elevplaner uddelt. 
 Tilbagemelding om praksis på skolerne på styrelsesmødet d.25.2 
  
Pkt. 28 Arbejdstidsaftale 

a. kommunal aftale 
Aftalen er færdig. Svarer i store træk til indeværende år. Enkelte 
redaktionelle rettelser.  
b. kommuneakkorder 
Aftale om nye lærere samt læsevejledere afventer. 
Der er ikke lavet nogen prøveaftale. 
Den lærerstyrede pulje på min. 4  max 10 timer er uforandret. 
Vilkårene omkring pæd.samråd endnu ikke aftalt 
Udviklings- og uddannelsesrådet nedlægges. 
 

Pkt. 29 OK08  
a. Drøftelse af den aktuelle situation/opfølgning på mødet 30.1 
En vurdering er, at løndelen kan blive god nok, mens arbejdstidsaftalen 
nok bliver problematisk. Alternativet til ny løn skulle gerne bibeholdes. 
Kort runde om de afholdte faglige møder på skolerne. 
b. Hvad gør vi i Ballerup  
Foreløbig afventer vi et eventuelt konfliktvarsel fra DLF. 



Kaffeklubberne holder møde d. 27.2 
  
Pkt. 30 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og evaluering af styrelsesmødet 
 Opgaver: 
 Rummelighedsundersøgelsen skal afleveres i uge 8. 
 Tilbagemeldinger om kredsens nye hjemmeside gives til Niels. 
 Der afholdes møde på Hedegårdskolen d. 27.2 kl. 15 
 for TR + TRsup + 1 kaffeklubmedlem. Meld til Annelise, hvem 

der kommer. 
  
Pkt. 31 Eventuelt 
 Vandskade i kælderen udbedres. 
 Helsingørsagen omtalt. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


