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Referat af styrelsesmøde mandag den 16. marts 2009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent:  Arne Clausen 
Afbud: Peter 
Deltog: Jørgen pkt. 40-45 
 
Pkt. 40 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 2. marts 2009  
 Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 41 Meddelelser  
 
41.1 Kort orientering om skatteaftale og en eventuel medieskat for BLF`s medlemmer 

lærere. (John) 
Der er lavet en skatteaftale, men denne er endnu ikke udmøntet i lovgivning. 
Skatteaftalen forventes at træde i kraft 1.1.2010. DLF har henvendt sig til 
regeringen og protesteret mod dette beskatningningsforslag. BLF vil selvfølgelig 
forholde sig til, hvilke konsekvenser det får for vores medlemmer og hvilke 
reaktioner, vi vil komme med, når/hvis den endelige lovgivning får betydning for 
medlemmerne. Indtil videre er meldingen til medlemmerne, at vi afventer den 
endelige lovtekst, og at der ikke er nogen grund til at reagere f.eks. ved at 
aflevere PC `erne tilbage, før beslutningsgrundlaget er klart. 
 
 

41.2 Referat af møde i Skoleforum d. 19.2 udsendt  
Ingen kommentarer. 
 

41.3 BLF har sammen med Ballerup Kommune afholdt en konference om rummelighed 
og inklusion 4.3.2009.              
Behandles under pkt. 44 
 

41.4 Orientering om møde i pædagogisk samråd d. 10.3 (Frede og John)  
Projektaftale om faglighed og inklusion blev omtalt. 

 
41.5 Referat af AMU møde 10.3 uddelt (Jørgen) 

Ingen kommentarer. 
 
41.6 Forhandlingsmødet om løn- og arbejdstid d. 4.3 aflyste Ballerup kommune. Der 

har været nyt forhandlingsmøde d. 10.3. Behandles under pkt. 42. 
 
41.7 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 12.3. (John) 

Opremsning af hvilke kommuner, der har lavet 08 aftale.  
 
41.8 Der er gennemført APV på kredskontoret ( Jørgen) 

Intet betænkeligt. 
 
 
41.09 Sektorsamarbejdsmøde d. 19.3. 
 Punkter fra dagsorden kommenteret: 



Referater og dagsordner. Manglende efteruddannelsesmuligheder. Vikarer for 
udvalgsmedlemmer. Evaluering af projekt ”Pædagoger in i skolen” ønskes af 
BUPL. Seniorpolitik. 

   
41.10 D. 22. og 24.4 arrangeres pensionistture til Medicinsk Museum. 
 
41.11 Opslag med endelig dagsorden til GF ophænges på skolerne.  
 
Pkt. 42        Forhandlingerne om løn- og arbejdstid (Niels og John)  
 Orientering og drøftelse 

Referat af møde d. 10.3 blev uddelt. Lønforhandlingerne blev gennemgået 
og kommenteret. Der afholdes endnu 2 møder inden Generalforsamlingen. 
 

Pkt. 43 Generalforsamling 2009 
 Forslag til resolutioner og vedtagelser. 
 Bilag vedlagt 
 Resolutionsforslag fra AMU blev fremlagt. Kommenteret og revideres. 
 Forslag om lejrskoler er på vej fra Rugvænget. 
 
Pkt. 44 Evaluering af rummelighedskonferencen 4 marts 2009  
 Drøftelse og beslutning om det videre arbejde.  
 Konferencen blev oplevet som god.. Referater udsendes elektronisk. 
 Der bliver et opfølgningsmøde med Bjarke Huss og Jørgen Gregersen. 

Selvom vi nu har afholdt en vellykket konference med kommunen er det 
ikke ensbetydende med, at vi har fælles holdninger. Kritik fra BUPL over, at 
de ikke var inviteret. 
  

Pkt. 45 Udfordringsret – ansøgning om dispensation 
 3 bilag vedlagt. 
 Drøftelse af status. 

Elevplanerne er blevet afbureaukratiseret ude på skolerne. 
Tillidsrepræsentanterne tager initiativ til drøftelse/ beslutning om 
ansøgning. 
 
  

Pkt. 46 Kompetenceudvikling – ansøgning om kursusmidler (John) 
 Orientering og drøftelse. 

Opfordring til skolerne om at indsende ansøgninger hurtigst 
muligt. Orientering om Skole & Unges ansøgning. 

  
 
Pkt. 47 De unge I Ballerup. (Jeanette) 
 Drøftelse. 
 Bilag vedlagt 
 Projektet blev fremlagt. Arbejdet sættes i gang. 
 TR mailer navne på interesserede til Jeanette. 
 
Pkt. 48 Styrelsesbehandling af Fremtidens skole (Georg og John) 
 Oplæg om processen for det videre arbejde  

Møde med 13 andre kredse blev omtalt. Her blev medlemsdebatterne 
fremlagt. BLF har indtil nu ligget lidt underdrejet i denne debat.  



Punktet henvises til styrelsesweekenden. 
 

Pkt. 49 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

  
 

1. Uddel GF-hæftet  
 

2. Endelig dagsorden (kommer her på konferencen) ophænges. 
 

3. Tilmelding GF til Annelise senest torsdag. 
 

4. Ansøgningsskema om udfordringsretten vedr. elevplaner forelægges 
skolelederen. 

 
5. Søg kompetenceudvikling i denne uge. Resurser kan dermed frigøres til 
andre kurser. 

 
6. Find en gruppe unge lærere (2-3 stk) der gerne vil deltage i projektet "De 
unge i Ballerup" 

    Jeanette forestår interviewene. Navne mailes til Jeanette.Sjoeberg @ 
skolekom. 

 
 
Pkt. 50 Eventuelt 
 Maglemosen mangler elever.  Dette vil muligvis betyde personalereduktion.  
 
 Ledelsen på Højager ønsker at holde faste orienteringsmøder i frikvarterer. 
 Dette er ikke i overensstemmelse med tidligere forståelse. 
 
 Ledelsesevaluering omtalt. Ikke alle har set undersøgelsen fra 

deres skole. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


