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 Pkt. 54 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 31. marts 2008 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 55 Meddelelser 
       55.1      Der har været optælling af OK stemmerne d. 31. marts. Tilkendegivelse ift. 

de konfliktende organisationer jf. GF diskussion. 
 Ledelsen bemyndiges til at til tilkendegive sympati for aktionerende 

grupper. 
55.2 Orientering om møde om uenighed mellem PPR ledelsen og den tidligere 

TR om afregning for aldersreduktion. (John og Niels). 
 Konflikten løst til BLFs tilfredshed. 
 
55.3 Orientering om møde på Højagerskolen d. 2. 4 0g 9.4 om 

samarbejdsproblemer (Jan og John) 
 Sagen omtalt. Nyt møde d. 15.4. 
 
55.4 Orientering om møde d. 7.4 for de kredse i DLF, der har indgået KTO 

aftaler.(John og Niels)  
  Mødet var indkaldt med baggrund i, at der inden sommerferien skal komme 

en vejledning, der udmønter principskitsen i overenskomsten til noget mere 
konkret. Dette skal ske i et samarbejde mellem DLF og KL.  

 
55.5 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 10.4 (John) 
 Vigtigheden af en aftale om en fælles aftale for læsevejledere blev fremført. 
 Henvendelse fra BUPL om støtte fra nej-kredsene. Ja- kredsene blev 

opfordret til også at støtte. 
 
55.6 Orientering om møde i Fælles Personalepolitisk udvalg d. 10.4 (John) 
 Der kan ikke blive enighed om en sygefraværspolitik. BK ønsker en anden 

ordning end den nuværende (20 dage/6perioder). 
 Der er enighed om en række andre personalepolitikker, som fremlægges til 

beslutning i hovedudvalget d. 23.4.  
 
55.7 Referat af arbejdsmiljøudvalgsmøde d. 8.4 er udsendt.(Jørgen) 
 Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter omtalt. 
 
55.8 På et kommende bibliotekarmøde vil kommende planlægning af fremtidig 

arbejdstid være til debat.   
 



55.9 Rugvænget har valgt en BFO souschef til medarbejderrepræsentant i 
Skolebestyrelsen 

 
55.10 Læsevejledersagen på Grantoften er blevet løst. Det vil nu blive forsøgt at 

lave en fast aftale mellem BK og BLF. 
   

Pkt. 56 Godkendelse af referat af GF 2008  
 Referatet vedlagt 
 Referatet godkendt med enkelte rettelser. 
 Båndudskrift arkiveres på kontoret. 
 Referatet lægges på hjemmesiden. 
 
Pkt. 57 Styrelsens forretningsorden 
 Forslag vedlagt 
 Forslaget gennemgået, tilrettet og godkendt. 

Forslag om at pædagogisk udvalg fremover skal hedde skolepolitisk udvalg 
blev nedstemt. 
 

Pkt. 58 Specialundervisningsstruktur 
 Drøftelse.  

Resurserne til specialundervisningen er ikke steget trods kravene om øget 
inklusion. Det er vigtigt, at der opretholdes et pres for at få tilført de 
resurser, der er nødvendige. Fordelingen af spec.uv.timerne 
 til skolerne er ændret, men stadig noget uklar. 
 

Pkt. 59 Rummelighedsundersøgelse 
a. Drøftelse af svarskemaet (udsendt på konferencen) 
Gennemgang af rapporten. Diverse ændringer foreslået. 
b. Drøftelse af det videre arbejde med resultaterne.  
Undersøgelsen offentliggøres hurtigst muligt. 
Der udsendes pressemeddelelse.  
Folder sendes til diverse interessenter. 
AKT-lærere (spec.uv.lærere) indkaldes til debatmøde. 
Konference afholdes i september 
 

Pkt. 60 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og evaluering af styrelsesmødet 

 Rummelighedsundersøgelsen sættes på dagsorden til skolemøder og SB-
møder, når kampagnen er sat i gang. 

 TR indhenter oplysninger om den udmeldte resurse til spec.uv.  
 Presset for at få de nødvendige resurser til den øgede inklusion 

opretholdes gennem skolemøder/lærermøder og Skolebestyrelsen hvis 
muligt. 

 
Pkt. 61 Eventuelt 
 Intet. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       


