
Referat af styrelsesmøde mandag den 1. september  2 008 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Pia Scharffenberg 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Verner, Jan, John S. 
Deltog: Lis pkt. 98-100 
 Peter  pkt. 98-101 
 Nyt punkt: 104a Kongres 
 
Pkt. 98 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 18. august 2008
 Referatet vedlagt. 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 99 Meddelelser 

99.1 Orientering om møde med AKT lærerne d. 25 8 (Georg og John) 
 Omtalt 
 
99.2 Referat af møde i Fagligt udvalg d. 8.8 udsendt. (Niels) 

Voldgiftsdommen: Medlemmerne er orienteret på hjemmesiden. Evt. yderligere 
kommentarer på medlemsmøder. 
 

99.3 Referat af møde i Pædagogisk Samråd d. 27.8 udsendt. (Frede og John) 
 Møde 30.9 med Bjarke Huss omtalt. 
 
99.4 Pædagogisk udvalg har udsendt/uddelt bilag om elevplaner. TR bedes besvare 
 de 3 spørgsmål om praksis på egen skole. (Georg og John) 
 Omtalt. 
 
99.5 Indbydelse til møde 1.10 for AKT lærere, inklusionsformidlere og 

koordinerende specialundervisningslærere er uddelt i 3 eksemplarer. TR bedes 
 uddele invitationen snarest.  
 Se endvidere pkt 103. 
 
99.6 Orientering om møde i Hovedstaden Vest. Kommunale budgetter. OK08, 
 Kongres og voldgiftssag blev behandlet. (John og Niels) 
 Opfordring til kreds 21 om at skrive til Hovedstyrelsen. Dette er gjort. 
 Vallensbæk har lavet aftale om at bruge ETCS-point ved efteruddannelse. 
 
99.7 Der har været fælleskonference d. 28.8. Behandles under pkt. 102 
 
99.8 Der er nedsat FTF udvalg om kompetence- og seniorpolitiske initiativer. John 
 deltager fra BLF. 
 Omtalt. 
 
99.9 Orientering om  halvårsopgørelsen. (Udsendt til 18.8.2008) (Lars) 
 Gennemgået. 
 



99.10 Åbent kursus. 
 Foredragsholdere efterlyses. 
 
99.11 Lønkursus for styrelsesmedlemmer afholdes 8.9 kl. 12.15-14.00 
 
99.12 Introduktionskursus for nye medlemmer afholdes 22.9 
 
99.13 Ny leder ansat på Lundebjergskolen 
 Vi byder Ann-Dorit Völcher velkommen. 
 
99.14 Aktivitets - og mødeplaner. 
 Kopier afleveres til kontoret. 
  

Pkt. 100 Gennemgang af Arbejdstidsaftale 2009/2011  
 Bilagene, der både er udsendt og uddelt, medbringes. 
 Se endvidere referat af fagligt udvalgs møde d. 25. august 
 Følgende områder skal der arbejdes med: 
 Bortfald af arbejdstidsbestemte tillæg. 
 Ned regulering af tillæg ved overgang til det gamle undervisningsbegreb. 
 Bortfald for tillæg ved timer over 750. 
 Bortfald af akkordtillæg. 
 Teamtillæg. 
 Indstilling fra Fagligt Udvalgs møde d. 25.8.08 gennemgået og tiltrådt. 
  
Pkt. 101 Funktionsløn til tillidsrepræsentanter. 
 Drøftelse 

Se endvidere referat af fagligt udvalgs møde d. 25. august 
Indstilling gennemgået og diskuteret. Analysearbejde pågår stadig via Fagligt 
Udvalg. Forslag til forhandlingsmandat udarbejdes til Styrelsen 

 
Pkt. 102 Opfølgning af  Fælleskonferencen 28. august 
 Drøftelse 

Godt møde. Mange gode viljer og flere områder der kan følges op 
på, ex. vis rummelighed og sygefravær. 
 

Pkt. 103 Rummelighedsundersøgelsen.  
 Orientering og drøftelse af det videre arbejde med undersøgelsen. 
 Ad hoc gruppe til planlægning af konference nedsat. 
 Gruppen bestemmer tid og form og deltagere. 
 Medlemmer: John, Jørgen, Georg Jeanette, Lars, Hans Jørgen. 
 
 
Pkt. 104 Vagtordningen på skolerne (Jørgen) 
 Orientering og drøftelse 
 Sagen tages op i sektorudvalget. 
 Gode historier kan lægges på hjemmesiden. 
  
Pkt. 104 a Kongres. 



 Afholdes 25-26.9 
Foreslåede emner: Voldgiftsdommen, det frie skolevalg, forholdet mellem mål 
og afsat tid, rekruttering og fastholdelse. 

 
Pkt. 105 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Opgaver: opgave omtalt under 99.4 besvares. 
 Invitation til AKT-lærere og andre til mødet d. 1.10 uddeles. 
 Foredragsholdere til Åbent kursus efterlyses. 

A– og M-planer og KT-ark afleveres til Niels hurtigt. 
 

Pkt. 106 Eventuelt 
 Kursus i forhandling omdelt. 
 Se DR2 om lærerjobbet.  
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 
 


