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Referat af styrelsesmøde mandag den 2. juni 2008
kl. 12.15 på kredskontoret.
Dirigent:
Referent:
Afbud:
Nyt punkt:

Lars Nilsson
Arne Clausen
Stefan, Lis
79b: Læreres deltagelse på kolonier.

Pkt. 75

Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 19. maj 2008
Referatet godkendt.

Pkt. 76
76.1

Meddelelser
Referat af styrelsens planlægningsseminar er uddelt.
Behandles i styrelsen d. 16.6
Orientering om møde med Ballerup Kommune d. 21.5 om lønsag på
Østerhøjskolen. (Niels og John)
Problematikken om gårdvagtstillæg er endelig løst.
Orientering om møde på Tapeten d. 21.5 om budgettet for Ballerup
Kommune (Pia, Stefan, John, Niels)
Ca. 44 millioner skal overføres fra 08 til 09.
Orientering om møde med Ballerup Kommune d. 23.5 (Niels, John)
Enighed om lønaftale for audiologopæder.
Den lokale matematikundersøgelse er et tilbud til lærerne.
Der var møde i ”skoleintra-udvalget” d. 26.6
Behandles under pkt. 78
Orientering om møde d. 27.5 om foreningens strategiovervejelser. (Niels og
John)
Strategien vil blive drøftet på et kommende styrelsesmøde når der kommer
noget mere konkret fra Hovedforeningen.
Pixi –udgave –notat om rummelighed er blevet udsendt.
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Pkt. 77

Lokal arbejdstidsaftale
Den kommunale aftale for lærere, samt de kommunale
akkorder er vedlagt.
Orientering og drøftelse.
Der er enkelte fejl i de udsendte bilag. Det rettede bilag vil blive
udsendt i konferencen.
Aftale om arbejdstid for lærere gennemgået.
Bilag til arbejdstidsaftalen gennemgået.
Aftalen + bilag lægges på hjemmesiden.

Pkt. 78

IT politik.
Bilag udsendes torsdag.
Drøftelse og beslutning
Bilaget gennemgået og revideret.
Blev godkendt af styrelsen og lægges ud på hjemmesiden.

Pkt. 79

Implementering af OK08 herunder plan for arbejdet i styrelsen

Pkt.79 b

Kort gennemgang af udvalgte områder
Drøftelse og beslutning. Bilag vedlagt
Perioden 1.4.08-1.1.09 gennemgået.
Funktionen ”Undervisningsvejledere” vil blive taget op med BK snarest.
Praktikaftalen: Beslutningsforslag vedtaget.
Kompetenceudvikling: Beslutningsforslag vedtaget.
Trivsel/sundhed: Beslutningsforslag vedtaget.
Medarbejder- og seniorsamtaler: Beslutningsforslag vedtaget.
Seniordage: Beslutning om anbefaling til medlemmerne på næste
styrelsesmøde.
Læreres deltagelse på kolonier i sommerferien.
Problematikken rejst af Kasperskolen.
Sagen afklaret.

Pkt. 80

Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste
møde og kommunikation af de behandlede punkter.
Opgave
Administration af Balleruppakken på de enkelte skoler undersøges.
Punkter:
Balleruppakken
Seniordage.
Kredsens planlægningsseminar.
Til hjemmesiden:
Aftale om arbejdstid + bilag
Anvendelse af IT, Skoleintra.

Pkt. 81

Eventuelt
Intet

Venlig hilsen
Arne

