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Referat af styrelsesmøde mandag den 23. marts 2009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Niels, Hans Jørgen. 
Deltog: Lars (53b – 57), Jørgen (51-55) 
 
Pkt. 51 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 16. marts 2009  
 Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 52 Meddelelser 
  
52.1 Svar fra skolechef Bjarke Huss vedr. manglende lærerdeltagelse i Wuxi 

delegation uddelt. 
Diverse forslag på reaktion diskuteret. Vil blive omtalt på GF.  

 
52.2 Der har været møde i sektorudvalget på skoleområdet d. 18.3. behandles 

under pkt. 54.  Følgende punkter blev behandlet: Godkendelse af referat 
og dagsorden, sektorudvalgets henvendelse til HU om personalemapper, 
udvalgets forretningsorden, Budget 2009 og 2010 og regnskab 2008, 
henvendelse fra Måløv skole om ansættelsesprocedure og 
ledelsesevaluering. Endvidere blev sygefravær, evaluering af pædagoger i 
skolen, seniorpolitik og lønsumstyring udsat. Behandles under pkt. 54.  
(Niels og John) 

 
52.3 Der har været forhandlingsmøde om lønaftale d. 18.3. Behandles under 

pkt. 55.  
 
52.4 Orientering om møde med skoleledelsen på Maglemosen d. 18.3 om 

planlægning af næste skoleår. (Niels og John) 
Skoleledelsen bliver ikke orienteret af Skole og Unge om forhandlingerne. 
Kommende møder er aftalt. Stillingsgrundlaget for næste år er usikkert. 

 
52.5 Orientering om møde med lærere og pædagoger/ faglig klub på 

Lautrupgårdskolen d. 20.3. (Kenneth og John) 
Omtalt. 
 

52.6 Der afholdes Fælleskonference d. 20. august 2009 
 
52.7 Dagsorden til styrelsesweekend uddelt. Kan videregives til skoleledere. 
 
Pkt. 53 GF 2009 

a. Forslag til resolutioner og vedtagelser 
Der vil blive fremlagt resolutioner om lejrskoler, arbejdsmiljø, lønaftale. 
 
b. andet  
Generalforsamlingen åben fra kl. 14. Starter kl.15. 



Pkt. 54 Orientering om sektorudvalgsmøde d. 18.3  
Der blev fremlagt 2 referater. Medarbejdersidens referat blev godkendt 
med enkelte tilføjelser. 
Fra referatet blev det konstateret, at PMF og FOA ikke er blevet inviteret til 
møder om lønsumstyring. Endvidere var der flere spørgsmål fra 
medarbejderside, der endnu ikke var afklaret. 
Der var enighed om, at MED-aftalens forretningsorden fremover også skal 
overholdes af skolechefen. 
Det er et brud på retningslinjen fra SUS, at der har været manglende 
budgetinformation i sektorudvalget.  
Der er enighed om, at ledelsen i skolevæsenet fremover ikke kan ændre på 
ansættelsesprocedurer, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen. 
  

Pkt. 55 Forhandlingerne om løn – og arbejdstid 
 Orientering og drøftelse 
 Næste møde d. 25.3. 

BK havde fremlagt forslag om lønforhandlingerne frem til d. 7.juni. Brev fra 
BLF er afsendt i håb om at accelerere forhandlingstempoet. 
 

Pkt. 56 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

 
Der er fælleskonference d.20.8. Orienter mødeleder, sik.rep og 
suppleant nu. 

 

Husk styrelsesmøde på fredag kl. 14.00 
 

I forbindelse med ansættelsessamtaler skal skolelederen 
orientere nye lærere om, at de kommer på grundløn, trin 28. 
Der er jo ikke indgået nogen lønaftale. Fortæl skolelederen 
dette. Også selvom der først skal ansættes til maj / juni. 

 
Husk navne til Jeanette om projekt "ung i BLF". 
 

Pkt. 57 Eventuelt 
 Trusler mod lærere omtalt og diskuteret. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


