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Pkt. 82 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 2. juni 2008  
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 83 Meddelelser 

83.1 Orientering om DLF møde den 9. juni for de pædagogiske udvalgsformænd 
og kredsformænd (Georg og John). 
 Projektet ”Fremtidens Skole” blev omtalt 
Rummelighedsudvalg til vejledning af kredsene er nedsat i DLF-regi. 
Der blev redegjort for projektet ”Læringsplan og pædagogisk analyse”. 
Ingen skoler i Ballerup deltager i dette projekt. 
Lovforslag i forbindelse med klassedannelse i indskolingen, rullende 
skolestart og aldersintegrering er blevet vedtaget. 
   

83.2 Niels og John har holdt møde med Mette Frederiksen om vores 
rummelighedsundersøgelse. 
  

83.3 Der har været møde den 10. juni med Ballerup Kommune om arbejdstid 
m.m. (John og Niels) 

 Se pkt. 84. 
 
83.4 Orientering om HU møde 11.juni (John) 
 Ang. Den kommunale rygepolitik: Skolelederen kan beslutte at opstille et 

ryge-læskur på matriklen. 
 Sygefraværspolitik er vedtaget. Ledelsen vurderer hvornår sygesamtalen 

skal finde sted. 
             Den kommunale trivselsundersøgelse omtalt: Følgende problemområder er 

centrale: Arbejdspresset, Sygefraværet, Rengøring, Andre fysiske forhold. 
 ”Giraffen” skal gøres ensartet for alle ansatte. 
 Manglende hardware på mange institutioner omtalt. 
 Personalepolitikken lægges på nettet. Skoleledelsen og TR får ajourførte 

mapper. 
   
83.5 Orientering om møde i Hovedstaden Vest den 12. juni (John) 
 Omtalt. 
 
83.6      Orientering om møde i Pæd. Samråd 12. juni (Frede) 
 Dagsorden og referat er lagt på konferencen. 
 Der er nedsat et udvalg, der skal udarbejde forslag om 10.kl på én skole. 
   
83.7 Orientering om ansættelsesproces af skolechef (Niels) 
 Orientering givet. 
 



83.8 Orientering om LC sag (Niels) 
 Løntrinssagen afgøres inden næste skoleår. 
 
83.9 Orientering om Faglig Bulletin om konflikten på pædagogområdet (Niels) 
 Er nu uaktuel 
 
83.10 Orientering om møde i Hovedstaden Vest (arbejdsmiljø Jørgen) 
 Fokus på rummelighed. Ønske til DLF om central undersøgelse. 
 
83.11 Orientering om møde 11. juni i udvalg om nye styreformer (Niels) 
 Handlede om kontraktstyring. 
 Intet nyt om lønsumsstyring. 
   

Pkt. 84 Arbejdstidsaftale 
 a.  den kommunale aftale 

Den rettede aftale er udsendt på konferencen. Den lægges også på 
hjemmesiden. 
Bh.kl.ledernes samarbejde med skolepædagogerne ligger i 40-timerspuljen. 
Lærere med meget få lektioner skal også have 40 timerspuljen, 25 
timerspuljen, osv. Eventuelle fravigelser aftales med kredsen efter 
henvendelse fra skoleleder og TR. 
Problematik om 150 timer til nye lærere: Ordningen gælder kun fastansatte. 
Ikke fastansatte uddannede lærere kan derfor risikere ikke at få de 150 
timer, når de fastansættes året efter. Så er de nemlig ikke nyansatte. 
Dette arbejdes der videre med, mhp på en central aftale. 
Aftale om aflønning af tale/hørelærere, der ikke er læreruddannede er 
underskrevet. 
Aftalen om 40-timerspuljen har samme status som sidste år. 
  

 b.  drøftelse af lokale aftaler  
 Skoleaftalerne sendes til kredsen, så de kan komme på hjemmesiden. 
 
Pkt. 85 Drøftelse af evalueringen af styrelsesarbejdet 2007/2008 
 (bilag uddelt på møde 2.6.08) 
 Internt papir drøftet. 
 
Pkt. 86 OK08 implementering. Drøftelse af bilag fra sidste styrelses- 
 møde  
 Ang. Seniordage: Vi anbefaler at dagene afholdes som fridage. 
 
Pkt. 87 Ledelsesgrundlag 
 Drøftelse 
 Følgende problemfelter opremses: 
 Administrative ledere der har pædagogiske opgaver/beføjelser. 
 Selvstyrende teams forudsættes. 

Manglende præcisering af, at BFO-leder ikke har ledelsesbeføjelse over for 
lærere 
 

Pkt. 88 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 



 TR-opgaver:  
 Skoleaftaler sendes til kontoret 
 Husk høringssvar om ledelsesgrundlaget i SU/MED 
  
 Kommunikation: 
 Skoleaftaler lægges på hjemmesiden 
 
Pkt. 89 Eventuelt 
 Årsplan for styrelsen arbejde er lagt på hjemmesiden. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


