
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 2. februar 2009  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Arne Clausen. 
Afbud: Jørgen, Frede, Jeanette. 
Nyt punkt. 24 a:  Ledelsesevaluering. 
 
Pkt. 20 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 26. januar 2009
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 21 Meddelelser 
21.1 Der har været regionalt TR møde d. 26.1 om rummelighed, arbejdstid og 

TR rollen.(Verner). 
Generel opfattelse af mødet som ”spild af tid”. 

 
21.2 Der har været møde om arbejdstids-  og lønaftale d. 28.1. Behandles under 

pkt. 22 
 
21.3 Der har været møde d. 28.1. i det koordinerende forum om seniorpolitik og 

kompetenceudvikling. Behandles under pkt. 24. 
 
21.4 Orientering om HU formøder d. 28.1. (John) 

Omtalt. 
 
21.5 Orientering om konference/kursus for Hovedstaden øst og vest. (Niels, 

Georg og John) 
Orientering om forhandlingerne mellem kredsene og kommunerne. 

 De fleste er ikke færdige. 
 Politikeroplæg blev kommenteret. 
 
21.6 Medlemmerne af Københavns Lærerforening har ved en urafstemning sagt 

ja til den nye arbejdstidsaftale med 59,4% jastemmer og 40,6% 
nejstemmer. 
Ingen kommentarer. 

  
21.7 Kritiske revisorer kommer den 3. februar 2009 

Omtalt 
 

21.8 Indbydelse til GF er udsendt på konferencen. 
21.9 Kommunens kursusdag d. 31.11 kan ikke laves om. Vi kan 

muligvis bytte med Tårnby. Handler om Åbent Kursus. 
 
21.10 Lundebjerg har haft møde med borgmesteren. 
 
21.11 Bilag til skolemøde på Rugvænget omtalt.  
 
Pkt. 22 Forhandlinger om arbejdstids- og lønaftale  



 Referat af møde mellem BLF og BK uddelt og gennemgået. 
 Nyt møde aftalt til 3.2 
 ”Enighedspapir” fra DLF og KL om timeudmeldinger etc læses forskelligt. 
 Papiret lægges på konferencen. 
 Tolkninger undersøges hos aftalepartnere. 
 Forskellige temaer diskuteres stadig. 
. Papirer vedr. ny lønaftale er udvekslet. Forhandlingerne fortsætter. 
 
Pkt. 23 GF 2009 
 Ny bidrag til beretningen 
 Udkast vedr. ”Psykisk arbejdsmiljø og rummelighed” gennemgået. 
 Rettelser foreslået. Sendes tilbage til udvalget. 
 Jon Kowalzcyk bliver dirigent. 
 
Pkt. 24  Ansøgning om trepartsmidler 
 Bilag vedlagt 
 Orientering og drøftelse. 
 Individuelle kurser kan måske dækkes. 
 Ledelsen på skolerne har fået papirerne. 

TR rykker for initiativer. 
  

Pkt. 24 a Ledelsesevaluering. 
 (Manglende) Anonymitet omtalt. 
 30 min. Som akkord +evt. overtid. 

Rapporten skal enten offentliggøres i fuldt omfang til lærerne, eller den  
skal drøftes  med repræsentant(er)  for lærerne mhp.  hvilke fokuspunkter, 
der skal fremlægges for alle medarbejderne. 
Pædagogerne er ikke en del af skolernes ledelsesevaluering. 
MED-udvalget på Lundebjerg opfordres til at rette henvendelse vedr. 
manglende evalueringsmulighed. 
 

Pkt. 25 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

 GF plakat med foreløbig dagsorden ophænges på skolerne. 
 

Skolelederen har modtaget ansøgning om trepartsmidler til 
kompetenceudvikling. 
Spørg lederen om hvilke initiativer som skolen kan iværksætte. 

 
TR på "normalskolerne" henvender sig til Niels m.h.p et opfølgningsmøde 
ang. arbejdstid og løntjek. 

 
Spørgeskema vedr. vejlederuddannelserne skal udfyldes. Giv 
også besked hvis I ikke har nogen 
 

Pkt. 26 Eventuelt 
 Problemer med lærernes afspadseringsmuligheder på HE  omtalt. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 


