
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 2. marts 2009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Jan Sølvhøi 
Referent: Arne Clausen 
Deltog:  Peter (pkt. 35-39) Jørgen (33-36) 
 
Pkt. 33 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 23. februar 2009
 Referatet godkendt 
 
Pkt. 34 Meddelelser 
 
34.1 Information om pensionsgivende løntillæg til tjenestemænd udsendt. ( John 

og Niels) 
Den skriftlige information uddeles til tjenestemænd på skolerne. I øvrigt 
henvises til kredsens hjemmeside. 

 
34.2 Orientering om møde om lønsumstyring d. 24.2 (John og Niels) 

BLF var indkaldt som faglig organisation. Oplysninger om lønsummen vil 
blive tilgængelig. 

 
34.3 Der har været forhandlingsmøder med Ballerup Kommune d. 24.2 og d. 

27.2 om løn- og arbejdstid. Behandles under pkt. 36 
 
34.4 Orientering om møde i hovedudvalget d. 25.2. (John) 

Økonomien for Ballerup kommune ser fornuftig ud. 
Mapperne med personalepolitikkerne er stadig ikke uddelt. 
Kommunen har indgået aftale med jobdk  om en sundhedsaftale. Der er 
ikke tale om en sygeforsikring. 
Kritik af de manglende møder i sektorsikkerhedsrådet fremsat. 
Der er aftalt en arbejdsmiljøkonference d. 18.11 
Og en MED-konference d. 22.10 

 
34.5 Orientering om kredsformandsmøde d. 25.2 (John) 

Oplysning om at i alle de større kommuner er der, eller vil blive, indgået 08-
aftale. 

 
34.6 BLF har afholdt medlemsmøde om pension d. 25.2.  
 Ca. 65 deltagere. Stefan har kopier af nogle af de papirer, der blev brugt. 
 
34.7 Der er kredsweekend d. 17.-18. 4 Tilmeldingsseddel rundsendt. 
 
34.8 Kredsen har modtaget mail fra H. Nygaard om, at vores brev til Skole og 

Unge om Wuxi- turen kræver en direkte henvendelse til Skole og Unge, 
hvis BLF vil have svar. 

 
34.9 Der har været afholdt  pædagogisk konference i DLF om bl. a. Fremtidens 

skole. Omtalt af Georg. Hvis en skole ønsker fravigelse af bekendtgørelsen 



om elevplaner skal udfordringsretten benyttes.  TR-erne bør derfor rette 
henvendelse til deres ledere. 

 
34.10 Problemer på Østerhøjskolen om afspadsering omtalt. 
      
Pkt. 35 GF 2009 

a. Budgetgrundlag 
Budgetgrundlaget blev gennemgået. 
Forslag om at kontingentet fremsættes som uændret på GF. 
 
b. Andet 
BLFs forslag til en ny lønpolitik anbefales taget op på medlemsmøder 
inden GF. Der vil blive fremsat resolutioner om kursustimer og tid til 
lejrskoler.  

 
Pkt. 36 Forhandlingerne om løn- og arbejdstid 
 Orientering, drøftelse og evt. beslutning 

Referater af 24. og 27.2 udsendt og gennemgået. Der afholdes nyt møde 
d. 4.3 
 

Pkt. 37 Rummelighedskonference 4 marts. 
 Drøftet 
 
Pkt. 38 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Orientering om pensionsgivende tillæg skal uddeles til 
tjenestemandsansatte. (Vigtigt) 

 
Hvis jeres SU / MED ikke har modtaget mapper om 
personalepolitikker, skal der sendes mail 
til sih@balk.dk med besked om hvor mange I mangler. 

 
 

Næste møde: Elevplaner og udfordringsretten???? 
 

Pkt. 39 Eventuelt 
 Intet. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


