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Referat af styrelsesmøde mandag den 15. december 20 08 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Frede, John S 
 
Pkt. 153 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 1. december 2008
 Punktet udsat pga. formandens forglemmelse. 
 
Pkt. 154 Meddelelser 
154.1 Orientering om møde d.3.12 for skolernes sikkerhedsrepræsentanter og 

AMU. ( Jørgen, Kenneth og John) 
Referatet uddelt. 
 

154.2 Orientering om hovedstyrelsesformøde d. 8.12. De vigtigste temaer var 
arbejdstidsforhandlingerne og forslag til ændring af kongresperioder (John) 
Der vil I Hovedstyrelsen blive fremsat forslag om treårige kongresser. Det 
har ikke vores opbakning. 
 

154.3 Orientering om møde i MED evalueringsgruppen (Niels) 
Direktionen ønsker en ændring af MED-aftalen på 3. punkter: 
1. Ønske om et enstrenget system 
2. Justering af TRs vilkår 
3. Revidering af arbejdsmiljøområdet, m.h.p. at gøre områderne mere 
konkrete. 
 

154.4 Orientering om møde d. 8.12. i følgegruppen for ”et godt børneliv”  (John) 
Dette var det næstsidste møde. Forskellige oplæg omtalt. Intet nyt. 
 

154.5 Der har været møde med Ballerup Kommune om rummeligheds- og 
inklusionskonference. Behandles under pkt. 155. 
 

154.6 Orientering om møde d. 11.12 i Hovedstaden Øst og Vest om arbejdstid. 
(Niels og John) 
 

154.7 Der har været forhandlingsmøde d.12.12 med Ballerup kommune om 
arbejdstid. Behandles under pkt. 157 
  

154.8 Der er kommet svar fra Socialudvalget om PC´ er til lærerne på 
UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen. (John) 
Svaret er ”nej”. Vi er uforstående overfor argumentationen.. Lærerne 
informeres af TR. 
Den lovede skrivelse om kvartalsopgørelse er på vej. (Lars) 

154.9 Invitation fra borgmester omtalt. 
154.10 Kasperskole inviteret til møde med borgmester om fremtidig placering. 
154.11 Referat af BLFs møde med AKT-lærere, koordinerende spec.lærere og 

inklusionsformidlere omdelt. 



 
Pkt. 155 Rummelighedskonference  

Der har været afholdt møde med Ballerup Kommune. Jens Raahauge 
bliver indleder. Herefter indlæg fra Ballerup Kommune og BLF efterfulgt af 
gruppearbejde. 
Deltagerkreds: Skoleledere. Skoleudvalget, forældrerepræsentanter, 
lærerrepræsentanter (TR-sik.rep.-Akt), repræsentanter fra Skole & Unge og 
PPR. ca. 100 deltagere. 
 

Pkt. 156 Opfølgning vedr. elevplaner (Georg) 
 Drøftelse. 
 Følgende bilag uddelt: 
 Referat fra skole-og uddannelsesudvalgets møde 3.10-2006 
 Referat af møde mellem Ballerup Kommune og BLF 28.3-2007 
 Undersøgelsesresultat over elevplaner og deres anvendelse. 
 Bilagene blev gennemgået. 
 En opblødning af de undervisningsministerielle krav er muligvis på vej. 
 Et frikommuneforsøg er måske en mulighed for bedre/anderledes vilkår. 
 Der er konstateret en rimelig overensstemmelse mellem kredsens politik 
 på området, og arbejdet ude på skolerne. 
   
Pkt. 157 Arbejdstidsaftale 
 Drøftelse 

Referat af møde mellem BK og BLF d. 12.12-08 uddelt og gennemgået. 
Forskellige områder diskuteret. Næste møde 17.12 
 

Pkt. 158 Ansættelsespolitik. 
 Drøftelse og beslutning. 
 Bilag vedlagt. 

Resultat af undersøgelse om ikke-læreruddannedes ansættelsesforhold 
udsendt.  
Det besluttes at kredsen skal orienteres hvis:    
1) der fremover ansættes en ikke-læreruddannet (i fast stilling eller som 
månedslønnet) 
2) der ansættes uden om ansættelsesudvalg 
3) der ikke nedsættes ansættelsesudvalg. 
 

Pkt. 159 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

 TR-opgave: 
 Uddele referat af møde mellem BLF og AKT-lærere, 

koordinerende spec.-undervisningslærere, inklusionsformidlere 
til disse. 

    Kommende møde: MED-aftalen, Lederevaluering. 
Pkt. 160 Eventuelt 
 Kommende lederevaluering omtalt.  
  
 Venlig hilsen 
 Arne 


