
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 28. april 2008 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
 
Afbud: Jan Sølvhøj, Jørgen Dahl, Arne Clausen. 
 
Pkt. 62 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 14. april 2008 
 Referat godkendt. 
 
Pkt. 63 Meddelelser 

63.1 Orientering om møde med skoleledelsen HØ . 15.4 
(Niels og John). Det var et afklarende møde med 
den konstituerede ledelse. 

63.2 Orientering om møder med 21.4 og 25.4 om 
lokalaftalen om arbejdstid. (Niels og John) Der 
forhandles. Tingene ser ud til at falde på plads. 
Praktikaftalen og tidsmæssig afregning af 
idrætsudtalelser skal forhandles. 

63.3 Orientering om møde i hjemmesideudvalget d. 
21.4. (Niels) 

63.4 Orientering om møde i Pædagogisk Samråd d. 
22.4. (Frede) Især skolernes arbejde med 
elevplaner er i fokus. Ballerup Kommunes 
hensigter med og udvikling af 10.-klassetilbuddet 
efterlyses. 

63.5 Orientering om møde med skolebibliotekarerne d. 
22.4. (Niels) Efter vedtagelsen af OK08, risikerer 
en ny definition af skolebibliotekarernes arbejde at 
deres vilkår forringes væsentligt. Derfor var mødet 
ønsket af denne medlemsgruppe. Intet konkret 
resultat af mødet, men tilfredshed med at 
orienteringen blev givet. 

63.6 Orientering om møde i Hovedudvalget 23.4. (John) 
Evaluering af MED aftalen, sygefraværspolitik, 
Stressretningslinje, Problemer med elektronisk 
informationsvirksomhed (Giraffen),  og manglende 
uddannelsestilbud til MED - udvalgene havde 
været drøftet. Endvidere var der besluttet 5 
personalepolitikker. Sidstnævnte punkt drøftes på 
et senere tidspunkt i styrelsen. 

63.7 Materiale om ”Håndgreb i samarbejdets svære 
kunst” er uddelt. Pædagogisk Udvalg kigger på 
sagen. 

63.8 Orientering om konference i Vartov om tests d. 
23.4. (Lars). Det var en såkaldt ”Sophia”-
konference. 

63.9 Lærerkalenderen er kommet og klar til omdeling. 



63.10 Orientering om møde i SkoleIntraudvalget d. 23.4. 
(Niels) 

63.11 Orientering om elevplansafgørelse for lærere på 
Frederiksberg, Albertslund og Hillerød. 

63.12 Ansættelser er i gang på skolerne. Det foregår ikke 
alle steder helt efter reglerne. 

63.13 To identiske pensionist ture 24.4 og 25.4 er 
gennemført med succes. 

63.14 Georg og Hans Jørgen har deltaget i konference 
om ”Hvorledes alle sikres den rette undervisning”. 
Rummelighed er i fokus mange steder. 

63.15 Fagligt udvalg foreslår et minikursus for TR om KT-
ark og lønseddel samt et temamøde om den nye 
overenskomst. Begge dele efter sommerferien. 

  
Pkt. 64 Skoleaftalerne 2008/2009   
 Referat fra fagligt udvalg med dagsordenspunkter udsendes. 

Niels gennemgik problemfelterne (Se referat af Fagligt Udvalgs 
møde 21.4: ad.2.) Samarbejdsmøder, elevplaner, tilsyn og 
kurser berørt. 

 
Pkt. 65 Rummelighedsundersøgelsen 

Drøftelse af det fortsatte arbejde med undersøgelsen. John 
orienterede om de foreløbige reaktioner. Materiale til uddeling 
blandt nøglepersoner på skolerne udsendt. 

 
 
Pkt. 66 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og evaluering af styrelsesmødet  
Opgaver: 
1 
Vær opmærksomme på at de længe savnede tilbud om uddannelse af 
MED-udvalgene tilflyder formand og næstformand netop nu. Sørg for – 
sammen med formanden – at få skolen på planen. 
 
2 
AKT-lærerne, inklusionsformidlerne og koordinerende læseholdslærere skal 
have invitationen til møde 14.5. 
 
3 
Omdel kalenderen. 
 
4 
Hjælp med at finde ”ansigter” til Hjemmesiden: Udtalelser om rummelighed 
/ rummelighedsundersøgelsen.  
 
Pkt. 67 Eventuelt 
 
 Referat 

Claus Bendixen 


