
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 1. december 200 8 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent:   Jan Sølvhøi 
Referent:   Kenneth N. Henriksen 
Fraværende: Peter, Stefan, Frede, Hans Jørgen, Verner, Arne og Jørgen 
 
Pkt. 147 Godkendelse af referater  af styrelsesmøder den 17. og 24. november 2008 
 Referaterne godkendt. 
 
Pkt. 148 Meddelelser 
148.1 Orientering om temakonference 25.11. om stress. ( Niels og John)  
 John orienterede om var på temakonference om stress. 
 
148.2 Orientering om møde i hovedudvalget d. 26.11. 

De vigtigste punkter, der blev behandlet var: Evaluering af MED-, 
ligestillings- og stresskonferencer, TR funktionsløn (behandles under 
pkt.150), dialogbaseret aftalestyring ( hed tidligere kontraktstyring), 
regnskab 2008, forsøgsordning for AKUT - midlerne, lokal løndannelse 
(behandles under pkt. 150), opgørelse over AT besøg, og status på 
sygefraværet fra de forskellige sektorer.  (John) 
Arbejdstilsynet har givet Ballerup Kommune et organisations påbud, fordi 
der har været over 15 konkrete påbud, især som følge af manglende 
APV´er.  
Arbejdsmiljøsager, der ender med påbud om anvendelse af rådgiver kan 
blive meget dyre for arbejdspladsen,  fordi den selv skal finansiere udefra 
kommende hjælp fra Arbejdstilsyn. (påregne mere end 50.000.- kr.) 
Enkeltstående sager bør figurere på BLF´s hjemmeside 

148.3 Der har været møde med Ballerup Kommune om arbejdstidsaftale. 
Behandles under pkt. 149. 

148.4 Der er sendt brev 29.11. til kommunaldirektøren, borgmester og 
udviklingsdirektør om den manglende løsning vedr. udbetaling af 
gårdvagtstillæg på Østerhøjskolen. (John) 

 Gammel sag om manglende udbetaling af gårdvagttillæg, er stadig ikke på 
 plads.  
148.5 Invitation til kredsstyrelseskursus 29-30.1 2009 er uddelt. Der er kun 60 

pladser til ca. 20 kredse, så der skal ske en prioritering af deltagerkredsen. 
 Pia opfordrer kredsen til at mere end én melder sig til konferencen.   
148.6 Orientering om oversigt fra skolerne over ”elevplaner og deres 

anvendelse”. (Georg) 
 Georg fremlagde dokument om elevplaner og opfordrer de sidste skoler til 
 at svare snarest. 
148.7 Ansættelse af skoleleder på Højagerskolen  

Vedr. lederansættelse på Højagerskolen. Niels sidder i ansættelsesudvalg, 
men fik først invitation to timer før til et formøde, således at han ikke havde 
mulighed for at deltage. 

 
Pkt. 149 Arbejdstid 



Møderække er aftalt. Det er aftalt at gennemgå 2008 aftalen i 
fællesskab, således at der kunne skabes en fælles forståelse 
af områderne.  
Sammenhæng mellem lønaftale og arbejdstid var drøftet. 

  
Pkt. 150 Løn 
 Fagligt udvalg har haft møde om funktionsløn og ønsker 
 mandat til det videre arbejde.  

Oplæg fra forvaltningen blev delt ud og debatteret. Mandatet 
blev drøftet og vedtaget. 

  
  
Pkt. 151 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Invitation til konference om fremtiden skole sidst i januar, er 

uddelt. 
 Stor fælles kommunal fest den 6. marts 2009 
 PC´er til Maglemosen. Der forventes svar fra Ballerup 

kommune i næste uge.  
 Personalepolitikkerne er i et mindre antal sendt til skolerne.  B 

Vi forventer at alle MED repræsentanter får et eksemplar 
snarest.  

 
Pkt. 152 Eventuelt 
 Intet. 
  
 
Referent: Kenneth Henriksen 

 
 


