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Referat af styrelsesmøde mandag den 18. august 2008  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
 
Pkt. 90 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 16. juni 2008  
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 91 Meddelelser 
       91.1 Der afholdtes voldgift den 17.6.  
 Behandles under pkt.93 
 

91.2 Der var budgetmøde for Ballerup Kommunes TR den 19.6 (Niels) 
 Der blev bl.a. varslet besparelser via effektivisering i de kommende år. 
Skoleområdet er foreløbig friholdt. 
 

91.3 Der var møde med Ballerup Kommune om løbende sager d. 20.6 
 Diverse referater er uddelt: 

Referat af 9 og 23 maj: Bemærk i ad 2) ”skolerne kan ikke aflyse opgaver i 
mødeplanen. Tælleark skal indføres. 
Notat af møde d.10. og 20 juni: Overtid diskuteret og er 
opmærksomhedskrævende. Udgangspunktet er stadig, at der ikke skal 
planlægges med overtid. Husk beskæftigelsesgraden for lærere på nedsat 
tid skal hæves, hvis der opereres med planlagt overtid. 
  

91.4 BLF havde sommerafslutning d. 20.6 (Stefan) 
 Omtalt. 
 
91.5 Orientering om møder i SUS d. 23.6 og 11.8 (John og Niels) 
 Høringssvar om ledelsesgrundlaget vedtaget og udsendt. 
 
91.6 Bjarke Huss blev ansat som Skole&Unge-chef den 25.6 (Niels) 
 Omtalt 
 
91.7 Der var KL/DLF-konference om ledelse mm d. 26.6 (John og Niels) 
 Omtalt 
 
91.8 Orientering om møde i hovedudvalget d. 13. august (John) 
 Budget: Overførsel af overskud omtalt. Ingen yderligere sparekrav. 
 Elektroniske lønsedler: Alle ansatte skal fremover have E-boks –lønsedler. 

Overenskomsten: som konsekvens nedsættes der udvalg, der arbejder 
med seniorpolitik og kompetenceudvikling. 
  

91.9 Der er møde for nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter d.18.9 (jørgen) 
 Indbydelsen uddeles til de nyvalgte. Tilmeldingsfrist 29.8 
 
91.10 Der er udskiftet lås og nøgler i kredshuset. (Lars) 



 
91.11 Der er udsendt skolelister. 
 Tilbagemelding til Lars. 
 
91.12 Kvartalsoversigt er udsendt. 
 Der orienteres på næste styrelsesmøde. 
 
91.13 Forholdet for ansatte bosat i Sverige. 

Kommunalt krav om, at man ikke må arbejde i udlandet uden accept fra 
Ballerup kommune er der ikke hjemmel for i nogen lov. Derfor: Ingen 
underskrifter på nogen blanketter før kravet er dokumenteret. Sagen 
undersøges stadig.  

 
91.14 Introaften for nyansatte. 
 Dato d. 30.10 
 Indbydelsen kommer senere. 
 
91.15 Personsag fra PPR 
 Omtalt. 
 
91.16 Referat fra møde i Skole og Uddannelsesudvalget d.5.8 (Georg) 
 Handler bl. a. om model for tildeling af specialundervisningsresurser samt  
 Inklusion og rummelighed. 
 Lægges på konferencen.  
    

Pkt. 92 Arbejdstidsaftale 2009/2011 
 Bilag udsendt 7. august 2008. 
 Orientering og drøftelse  
 Kort gennemgang v/John. 
 Forskellige scenarier diskuteret. 

Fagligt udvalg udarbejder mandatforslag til et kommende styrelsesmøde. 
  

Pkt. 93 Lønaftalen for lærere og børnehaveklasseledere. 
 Bilag om voldgiftsdommen udsendt 6. august 2008. 
 Orientering og drøftelse.  

Dommen blev gennemgået. 
Mulige konsekvenser vil blive behandlet senere.  
 

Pkt. 94  Fælleskonferencen 28. august 
a. Indhold 
 Mulige temaer: Rummelighed – PPR- 10.kl.- lønsumsstyring. 
Ledernes forhold.  
b. Praktiske forhold 

 Klares af KK-udvalget. 
 
Pkt. 95 Rummelighedsundersøgelsen. 
 Drøftelse af det videre arbejde med undersøgelsen. 
 Referatet fra skoleudvalgsmødet 5.8 omtalt. 

Der arbejdes videre med afholdelse af en konference om emnet. 
 



Pkt. 96 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste møde og 
kommunikation af de behandlede punkter. 

 Opgaver: Orienter nye lærere om introaften d. 30.10 
 Godkend/revider medlemslisterne fra Lars. 
 Forberede spørgsmål til Fælleskonferencen.  
  
Pkt. 97 Eventuelt 
 Revideret plan for krisehjælp er udsendt til skolerne. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


