
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 26. januar 2009  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Jan Sølvhøi 
Referent:  Arne Clausen 
Afbud: Jørgen, Hans Jørgen 
Nyt punkt 17 A : Kommunens uddannelsesdag. 
  
Pkt. 14. Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 12. januar 2009
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 15 Meddelelser 
15.1 Orientering om møde d.13.1  med Ballerup kommune om 

rummelighedskonference. (Jørgen, Georg og John) 
Invitation til konferencen er udsendt. TR aftaler med leder, hvem der 
deltager som lærerrepræsentant. 
   

15.2 Der har været forhandlingsmøder om arbejdstid mm. 14.1 og 21.1. 
Behandles under pkt. 16. 

15.3 Der har været afholdt LO konference for skolebestyrelsesmedlemmer 
d.16.1-17.1 
Punktet med skoleudvalget omtalt 

15.4 Orientering om møde d.22.1 i sektorudvalget for skoleområdet. (Niels). 
Referat kommer senere. Manglende mapper med Personalepolitikkerne 
omtalt. Der rettes henvendelse til Hovedudvalget. Kompetenceudvikling of 
resurser blev omtalt. Næste år bruger ”Inklusion” 20 kursustimer. Der vil 
herefter være 13 timer til øvrig kursusvirksomhed. 
 

15.5 Der er revision d. 27.1. (Lars) 
 Omtalt. 
 
15.6 Der er indgået en akkordaftale på ½ time pr. lærer/ børnehaveklasseleder 

til udfyldelse af skema om lederevaluering. 
 Omtalt. 
 
15.7 Orientering om svar til kommunaldirektøren om gårdvagtssagen på    

Østerhøjskolen (John) 
 Sagen er nu endelig afklaret. 

 
15.8 Medlemsregnskab for en enkelt skole mangler. (Lars) 
 
15.9 Indbydelse til GF bliver lagt på konferencen til ophængning.(Stefan) 
 
15.10 Kursus for TR- suppleanter. 27.1 aflyst Afholdes senere. 
 
15.11 Ny skoleleder på Højager vælges muligvis 28.1 
 
15.12 Jan Sølvhøi stopper som TR pr. 1.8  



Pkt. 16 Forhandlinger om arbejdstid- og lønaftale (John og Niels) 
 2 Bilag vedlagt.  
 Referater af møder med kommunen d. 14. og 21.1 uddelt og gennemgået. 
 BLFs papir om Målet med arbejdstidsaftalen uddelt, diskuteret og revideret. 
 Papiret fremsendes til kommunen. 

Oplæg til ny lønaftale udleveret og gennemgået. Oplægget blev diskuteret 
og fremsendes til kommunen med enkelte ændringer. Forslaget 
enstemmigt vedtaget. 
 

Pkt. 17 GF 2009 
 1. udkast til skriftlig beretning vedlagt. 

Udkastet gennemgået Ændringer foreslået. Sendes tilbage til 
udvalgene. 
 

Pkt. 17 a Kommunens uddannelsesdag. 
Uddannelsesdagen er flyttet til den 31.10 og falder således sammen med 
Åbent Kursus på Frederiksdal. Der tages kontakt til Bjarke Huss for løsning 
af problemet. 
  

Pkt. 18 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste  
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Opgaver: 
TR aftaler med Skoleleder, hvem der deltager i rummelighedskonferencen. 
Invitation til GF opsættes. 
Undersøgelse af tidsforbruget til vejlederuddannelserne udfyldes. 
  

Pkt. 19 Eventuelt 
 Intet. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


