
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
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Referat af styrelsesmøde mandag den 19. maj 2008 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Jan Sølvhøi 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Kenneth 
Deltog: Georg (68-71), Jørgen (68-71). 
Nyt pkt.: 72 a: Lønaftale for audio-logopæduddannede. 
  
Pkt. 68 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 28. april 2008 
 Referatet godkendt.  
 
Pkt. 69 Meddelelser 
       69.1 Orientering om møde med udviklingsdirektøren og skolechefen d. 5.maj om         

BLFs rummelighedsundersøgelse. (Pæd. Udvalg + Niels) 
Der ligger en erkendelse af, at der er noget galt. Lisbeth Søndergård 

 fra PPR deltog desværre ikke. Nyt møde aftalt til efter sommerferien. 
Men: der kommer ikke flere resurser til specialundervisningen. 
 

69.2 Orientering om kredsformandsmøde d. 8.maj om ”DLFs strategiske 
overvejelser” efter OK08 (John) 

 Orientering om arbejdet med udmøntning af principskitsen. 26. juni vil 
der være møde mellem KL, DLF, repræsentanter fra kredsene og 
kommunerne. 

  
69.3 Orientering om møde med Mette Feldsted og Anne Drejer d. 9. maj 

om arbejdstid mm. (Niels og John). 
 Der er enighed om en kommende aftale, dog stadig enkelte 

hængepartier. 
 At der er opstået ændrede vilkår i afvikling af eksamen er en sag 

mellem kommunen og kredsen, og ikke mellem TR og skoleleder. 
  
69.4 Orientering om møde d. 13. maj med Sikkerhedsrepræsentanterne 

(AMU udvalget) 
 Se pkt. 71. 
 
69.5 Orientering om aflysning af møde d. 14. maj med AKT lærerne m.fl. 

(John og Georg) 
 Nyt møde arrangeres efter sommerferien. 
 
69.6 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 15. maj (John) 
 Oplysning om at én kreds, med baggrund i ETCS har lavet aftale om 

læsevejledere. 
  
69.7 Der er udsendt indkaldelse til møde for tillidsrepræsentanter i Ballerup 

d. 21 maj, samt uddelt supplerende materiale. 



 John går til mødet. Alle er velkomne. 
 
69.8 Kvartalsopgørelse (Lars) 
 Opgørelsen gennemgået. 
 
69.9 Orientering om møde i lønteknikudvalget. (Niels) 
 Lønstigningen dec.06-dec.07 inden for det offentlige viser, at de 

grupper, der har centrale aftaler klarer sig bedre end grupper på ny 
løn. Der vil blive udarbejdet forslag til anciennitetsforløb for ikke-
uddannede. 

 
69.10 Møde i Kursusforum Vest (Stefan) 
 Kompetancespillet evalueret. Stor tilfredshed. Kursusudbud under 

udarbejdelse. 
 
69.11   Medlemslister. 
 Der orienteres til kassereren om nye og afgående medlemmer. 
 
69.12 MED-kurser. 

Manglende kurser for sikkerhedsrep. + sikkerhedsledere omtalt 
Der er temadage til opfølgning af APV-undersøgelserne. Dette er 
endnu ikke kommunikeret ordentligt ud. 

  
 

Pkt. 70 Forslag til styrelsens årskalender  
 Forslag vedlagt. Tjek forslaget grundigt. Drøftelse og beslutning 

Kalenderen gennemgået og godkendt med ændringer: Minikursus i løn-KT-
ark d. 8.9. TR flyttes til 22.9. Temadag om overenskomst 27.10 
Julefrokost 5.12  

 
Pkt. 71 Rummelighed og specialundervisning 
 Status og drøftelse.  

Oplysningsarbejdet er i gang ude på skolerne samt i pæd. Samråd. 
APV-undersøgelsen kommenteret. Arbejdstilsynet er i et eller andet 
omfang blevet inddraget på enkelte skoler. Konference afholdes efter 
sommerferien. 
  

Pkt. 72 Forslag om at det faste dagsordenspunkt om ”evaluering af 
styrelsesmødet” ændres til ”kommunikation af de behandlede 
punkter”. 

 Forslaget godkendt.  
 
Pkt. 72a Løn til audiologopæderne. 

Kommunen ønsker aftalen på PPR udvidet til at gælde samtlige 
audiologopæder. Det anbefales af styrelsen, at der indgåes en aftale, der 
ligestiller alle talehørelærere med øvrige lærere. 

 



Pkt. 73 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og evaluering af styrelsesmødet 

 Ingen opgaver. 
 Hjemmesiden: Årskalenderen kommer på. Der orienteres om 

kommende AKT-møde. Konferencen adviseres. 
  
  
Pkt. 74 Eventuelt 
 Intet. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


