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Referat af styrelsesmøde mandag den 20. oktober 2008
kl. 12.15 på kredskontoret.
Dirigent:
Referent:

Pia Scharffenberg
Arne Clausen

Pkt. 120

Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 29. september 2008
Referatet godkendt.

Pkt. 121
121.1

Meddelelser
Referat af møde i pædagogisk samråd d. 30.9. er udsendt. (Frede og John)
Skolernes indsatsområder, 10 kl. næste år, ny -lærerordninger blev
behandlet. PPR deltog ikke. Ændring af censorringen undersøges.

121.2

Orientering om møde d.1.10. med AKT-lærere, inklusionsformidlere og
koordinerende specialundervisningslærere. (Georg, Frede og John)
Foreløbigt uofficielt referat er udsendt i konferencen.

121.3

Der har været afholdt møde i pædagogisk udvalg d.6.10. (Georg)
Møde med AKT lærere o. a omtalt. Pædagogisk udvalg udarbejder et
opfølgningspapir til kommende styrelsesmøde.

121.4

Referat af møde i KK udvalget d.6.10. er udsendt (Stefan)
Møde d. 30.10 for nyansatte omtalt.

121.5

Referat af møde i fagligt udvalg d.6.10. er udsendt (Niels)
Ang. Supervision: Der er ingen jura på området. Det der bliver sagt kan
således blive tilgængelig for mange, med mindre der er vedtaget en
retningslinie i MED.

121.6

Orientering om møde i Fælles PersonalePolitisk Udvalg d. 9.10. (John)
TR og ledelse kan beslutte at opslå ledige stillinger internt og eksternt
samtidigt. Der vil ikke blive givet fri på runde fødselsdage. På trods af
broforbindelse, vil der stadig blive givet 2 fridage til begravelse vest for
Sjælland. Der afholdes MED-konference d. 29.10

121.7

Orientering om hovedstyrelsesformøde d. 20.10. (John)
Fagligt Udvalg har udarbejdet udkast til svar fra Hovedstyrelsen om
lønsagen i Ballerup. Svaret er ikke tilfredsstillende og der gås derfor videre
med sagen.
Kongressen evalueret.
Bruttolønsordninger(frynsegoder) diskuteret.

121.8

Der er udsendt endeligt program for medlemskurset (Stefan)
Husk tilmelding senest 28.10

Pkt. 122

Den fremtidige organisering og placering af 10 kl. i Ballerup
kommune (John)
Orientering og drøftelse
Skole- og uddannelsesudvalgets beslutning fra 7.10 -08 omdelt. Der
oprettes et 10. klasse center på Grantoften. Hvis elevtallet væsentligt
overstiger 100 oprettes der ekstra klasser på Hedegård/Rosenlund.
Dette kan medføre en problematik om bl.a. ledelsesstrukturen.

Pkt. 123

Lønsumsstyring (Niels)
Orientering og drøftelse. Vedlagt to bilag – begge er interne
arbejdspapirer
Bilagene gennemgået.
Husk, at der ikke er ændret på aftaleretten. Det er stadig kredsen der har
kompetencen.

Pkt. 124

IT ordning – lærer PC (Niels)
Orientering og drøftelse
Der bliver ikke givet netopkobling. Det er ikke en hjemmearbejdsplads
lærerne får. Der er således intet krav om at gå på nettet hjemmefra.
Kontrakten omtalt. Kan ses på Fællesnettet.

Pkt. 125

Status vedr. gennemgangen af lærernes aktivitets- og
mødeplaner, KT - ark og årsopgørelse
Der er konstateret mange fejl.
Arbejdet fortsætter.
Skolerunde om hvorvidt årsopgørelserne er udleveret og OK.
Dette undersøges.

Pkt. 126

Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste
møde og kommunikation af de behandlede punkter (Arne og
Pia)
Opgaver:

Husk at rykke de nyansatte for tilmelding til introdag d. 30.10
Husk tilmeldingsfrist til medlemskurset d. 28.10 (KK-udvalget
fordeler pladserne d. 30)
Det skal undersøges om årsopgørelserne for overtid,
tillæg osv. er i orden.
Kommunikation:
Orientering om 10.klasse center lægges på hjemmesiden.
Pkt. 127

Eventuelt
Opfordring til Pædagogisk Samråd om at lægge referaterne ud
på Fællesnettet.
Venlig hilsen
Arne

