
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde 
mandag den 23. februar 2009 kl. 12.15 på kredskonto ret 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen. 
Afbud: Claus, Jan. 
 
Pkt. 27 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 2. februar 2009
 Bilag udsendt med dagsordenen 
 
Pkt. 28 Meddelelser 
Meddelelser 23.2.09 

1. Der har været møde med Ballerup kommune d. 3.2 om arbejdstidsaftale. 
Referatet er udsendt. Det blev kommenteret, hvor uenigheder var. KTO-aftalen 
fortsætter under forudsætning af, at der indgås en lønaftale. 
 

2. Der er udsendt Faglig Bulletin den 3.2.2009 (John og Niels) 
Ingen kommentarer. 

 
3. Kredsudsendelse 010/2009 ”Det udmeldte undervisningstimetal og grundskema i 

A08” udsendt. (John og Niels) 
Ingen kommentarer. 

 
4. Der er 4.2.2009 orienteret om ledelsesevalueringen (John):  

Den tidsplan vi har fået fra HR siger, at i uge 8 udsendes rapport og analyser + 
følgebrev til lederen om hvordan materialet læses. Uge 12 (16.3- 20.3) er sidste 
frist for tiilbagemelding fra lederne til medarbejderne. 
Ingen kommentarer 

 
5. Der er 4.2.2009 udsendt to nye kommuneakkorder (Niels):  

Om ledelsesevaluering og om lærere, der står for IT-kurser for lærere mfl. 
Ingen kommentarer 

 
6. Der er 5.2.2009 udsendt orientering om seniordage (Niels) 

Ingen kommentarer 
 

 
7. Netop Nu for februar kom på nettet d.5.2.2009 (John) 

Ingen kommentarer 
 

 
8. TR er d.9.2.2009 spurgt om antallet af ubesatte stillinger på skolerne (John) 

Ingen ubesatte stillinger er registreret. 
 

9. Der er d.16.2.2009 udsendt indbydelse til arbejdsmiljøtemadag til 
videreformidling (Jørgen) 
Ingen kommentarer 
 



 
10. Jørgen d.20.1.2009 har deltaget i et møde i DLF om nye procedurer for 

arbejdsskadebehandling 
Decentralisering af arbejdsskadebehandlingen foreslået af DLF. Rådgivningen 
skal nu udlægges til kredsene. Vi finder det meget uheldigt, da kompetencen 
findes centralt og det bliver en øget arbejdsbyrde for kredsene, da der ikke 
tilføres yderligere resurser. 

 
11. Referat af Pæd. Samråds møde den 21.1.2009 udsendt (Frede) 

Punktet om kommunikation blev omtalt. 
 

12. Dagsorden til og referat af Skoleforums møde d.19.2.2009 udsendt (Frede) 
Opsigelsen af lønaftalen blev omtalt på mødet.  

 
13. Der er lovende takter på rengøringsfronten (Pia) 

Se bilag fra KOMREN i konferencen 
 

14. Der var møde i MED-evalueringsudvalget d. 20.2.2009 (Niels) 
- en-strenget/to-strenget 
- forhandlingsprocedure 
- generelle og konkrete ændringsforslag til MED-aftalen 
Hvis aftalen skal ændres, må det være forhandlingsorganet, der inddrages. 
Endnu ingen konkrete ændringsforslag. 

 
15. Der er d.23.2.2009 uddelt referat af AMU-møde d.17.2.2009 

Ingen kommentarer 
 

16. Det er muligt at bringe invitationer om skolerelaterede og offentlige møder på 
hjemmesiden. 

 
17. Egebjerg har haft besøg af borgmesteren. 

 
18. Lærerne på Grantoften har fået besked om, at udvalgte lærere ikke kan deltage i 

Kina-tur på grund af BLF holdning. Dette er ikke korrekt. BLF og kommunen har 
indgået en aftale, som kommunen åbenbart ikke er til sinds at holde. Der sendes 
brev til lærerne om sagen.   

 
Pkt. 29 GF 2009 
 a. Beretningen (John og Niels) 
 Bilag udsendt med dagsordenen 
 Bilaget gennemgået, tilrettet og godkendt. 
 
 b. Regnskab 2008 (Lars) 
 -   Driften 
 -   Solidaritetsfonden 
 -   Særlig Fond 

 Regnskabet genegået. 
Revisionsprotokollat oplæst og underskrevet af 
tilstedeværende styrelsesmedlemmer. 



 c.  Budget 2009 – 2010 (Lars) 
 Budgettet uddelt og gennemgået. 
 Honorarer og ydelser fremsættes uforandret på GF 
  

d. Andet 
Mulige resolutionsforslag og vedtagelser: 
Holdning til UV-assistenter. 
Kursustimernes topstyring i forbindelse med 
efter/videreuddannelse. 
AMU kommer også med et forslag. 
 

   
Pkt. 30 De lokale lønforhandlinger (John og Niels) 
 Bilag udsendt med dagsordenen 
 Brev fra BK af 4.2-09 uddelt. 

Næste møde 24.2. 
 

Pkt. 31 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter 

 Uddel/udsend indbydelse til arb.miljø temadag. 
 Udsend reminder om pensionsaften. 
  
 Næste møde: Budgetgrundlaget og 

Rummelighedskonferencen. 
 
Pkt. 32 Eventuelt 
 Åbent Kursus på Frederiksdal ændret til 14.-15.11 
 Lønudviklingen for offentlig ansatte er usikker, bl.a fordi 

reguleringsordningen pr. 1.10 endnu er ukendt. 
 Kasperskolen og OIs fremtidige placering er endnu uvis. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


