
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 29. september 2 008 
kl. 12.15 på kredskontoret. 

 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Frede, Peter, Lis, Jeanette. 
 
Pkt. 113 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 15.september 2008
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 114 Meddelelser 
       114.1 Orientering om møde i sektorudvalget d. 17.9 (Niels og John) 

 Orientering om det nye nøglesystem v/ Sv. Carlsen. 
De tekniske servicemedarbejderes arbejdstid omtalt. Skal muligvis 
afklares med FOA. 
Orientering om kommunens budget blev udsat. 
Dorrit Christensen er fungerende leder på PPR indtil nyansættelse 1. jan. 
Stadig usikkerhed om alder i forbindelse med seniorsamtaler. Skal man have 
samtalen som 52-årig? 
Ledelsesevaluering diskuteret. Fælles dag om emnet aftalt.  
 

       114.2 BLF og Ballerup Kommune har deltaget i Kick Off møde om arbejdstidsaftale d. 
18.9. Behandles under pkt.116. 

  
       114.3 Orientering om TR møde d. 22.9 om Budget 2009 (Jørgen, Arne, John S og John 

J) 
 Intet nyt i forhold til fælleskonferencen. Ingen specifikke besparelser på 

skoleområdet. 
 Vision om at Kasperskolen og OI skal flytte i forbindelse med etablering af et 

kulturcenter. Intet tidsperspektiv. 
 
       114.4 Orientering om temamøde om psykisk arbejdsmiljø/trivselsundersøgelse/APV d. 

22.9 i sektorsikkerhedsudvalget. (Jørgen, Niels og John) 
 Vigtigt at handleplanerne fremover målrettes bedre. Kun Måløv skole og 

Kasperskolen var repræsenteret med en leder. 
 
       114.5 Orientering om møde i Hovedudvalget d. 24.9. Budget, trivselsundersøgelse og 

personalepolitik blev behandlet.     
Drøftelse af tilbagemeldinger fra sektorudvalgene. Sammenhæng mellem 
arbejdsopgaver og arbejdspres er et generelt problem. Derfor er konklusionen at 
der skal fjernes arbejdsopgaver indenfor de forskellige sektorer. På skoleområdet 
kunne man overveje elevplanernes omfang. 

 Ekstra møde i fælles personalepolitisk udvalg om interne stillingsopslags 
forsinkelse af ansættelsesproceduren + diskussion om fri ved 50 og 60 års 
fødselsdage. Temamøde for MED-repræsentanter d. 29 oktober. 

  
       114.6 Orientering om møde i lønteknikgruppen d. 24.9 (Niels) 
 Diskussion om lønforløb for ikke-læreruddannede 
       114.7 Der har været afholdt kongres i DLF d. 25-26.9 og kongresformøde d. 24.9  
 Behandles under pkt. 115 
 



       114.8 Orientering om investering i obligationer uddelt. (Lars) 
  
       114.9 Husk tilmelding til møde 1.10 for AKT-lærere, inklusionsformidlere og 

koordinerende specialundervisningslærere om rummelighed. 
   

Pkt. 115 Kongres 2008 (Niels, Jeanette og John) 
 Orientering om kongressens forløb. 

Vedtægtsændring om formandens honorarer blev vedtaget. Det er nu HS, der tager 
stilling til honoraret. 
Foreningens strategiske fokus: Der bliver nu lavet en sammenkobling mellem 
rummelighed og lærernes arbejdsmiljø. 
Diverse resolutioner vedtaget. (se hjemmesiden) 
BLFs løntrinssag vil blive behandlet på det kommende HS-møde.  
 

Pkt. 116 Arbejdstidsaftale (Niels og John) 
 Orientering og drøftelse 
 Overordnet diskussion om aftalen er ført med Ballerup Kommune. 
 Læreropgaver vil blive registreret /oplistet af BLF og sendt til kommunen. 

Enighed mellem KL og DLF om, at der ved veksling af undervisningstid til anden 
tid ikke kan skyldes.  Kun ved store ændringer af opgaveoversigten ændres i 
beregningsgrundlaget. 
 

Pkt. 117 Rummelighed. (ad-hocudvalget) 
 Orientering og drøftelse af det videre arbejde. 
  Der er positivt svar fra kommunen på opfordring til at lave en fælles konference. 

Møde aftalt til efter efterårsferien. Kommunens evaluering af ”Et godt børneliv” 
kommer sidst på året. 

 
Pkt. 118 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste møde og 

kommunikation af de behandlede punkter. 
Følgende opgaver er aftalt: 
Husk tilmelding til mødet d. 1.oktober for AKT og andre. 
Indbydelsen til Åbent kursus kommer her på konferencen. Uddeles til medlemmer. 
Medlemsliste tjekkes. 
Intro- møde for nye medlemmer d. 30.10. Husk at rykke. 
Tilbagemelding til pæd. udv om elevplaner. Gammel opgave. 
Kongresvedtagelser og resolutioner skal lægges på hjemmesiden. 
  

Pkt. 119 Eventuelt 
 Moderniseringen af skolerne omtalt. Konklusionen kunne være, at 

kodeordet er topstyring. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
 


