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Referat af styrelsesmøde mandag den 20. april 2009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Jan Sølvhøi 
Referent: Hans Jørgen Franks 
Nyt Pkt. 62 a 
 
Pkt. 58 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 23. marts 2009  
 Referatet blev godkendt 
 
Pkt. 59 Meddelelser 
 
59.1 Der har været forhandlingsmøder med Ballerup Kommune om løn og 

arbejdstid d.25.3, 26.3 14.4 og 15.4. Behandles under pkt. 60. 
  

59.2 Referat af møde i Pædagogisk Udvalg d. 30 marts 2009 udsendt. (Georg)
  

59.3 Orientering om temadag for sikkerhedsrepræsentanterne d. 31.3.  
 Jørgen orienterede fra temadag for SR 31.3. SR og TR kan henvende sig 
 til arbejdstilsynet. Dog er det tilrådeligt, at MED i første omgang benyttes. 
  
59.4 Orientering om møde i Fælles Personalepolitisk udvalg d. 2.4. John 

orienterede.      
  

59.5 Orientering om møde i hovedudvalget d. 15. april. John orienterede 
 Bedre regnskab. Forventer øget økonomipres. 
 Ledelsesevaluering orientering. Bedre proces og offentliggørelse. 
 Ledelsesevalueringer skal offentliggøres på en af de aftalte måder. 
 Evaluering af MED aftalen behandles i forhandlingsorganet. 
 Sygefravær. Svagt fald fra 5.2. (2007) til 5.1. (2008). 
 Funktionsløn til TR. BK erkender, at aftalerne ikke kan nå samme resultat 
 hele vejen rundt. 
 Jeanette godkendt som medlem af Ligestillingsudvalget. 
 Nyt ledelsesgrundlag. 
 Ref. fra sektorudvalgene 
  
59.6 Orientering om møde i FTF udvalget om Seniorpolitik og 
 kompetenceudvikling. Bilag uddelt. (John) 
 3 partsmidler til 57 årige. Seniorpolitik. Skema om seniordage og 
 omsorgsdag. Der giver 7,4 timer gange timebetaling. 
 Orientering vedr. kompetenceudviklingspuljen.   
    
59.7 Orientering om møde med borgmesteren, udviklingsdirektøren og 
 skolechefen d. 20. april. (John og Niels) Se pkt. 60 
 
59.8 Orientering om kommunal matematiktest. (Jørgen og John/Niels). 
 Matematiktest / en kommunal test. Der er enighed med forvaltningen om, 
 at testen ikke er obligatorisk. 



59.9 Invitation til fællesmøde for sikkerhedsrepræsentanter d. 27. april er 
 udsendt. (Jørgen) 
 
59.10 Der er udsendt invitation til møde d. 6. maj kl. 14.30 – 16.30 for TR 
 suppleanterne. Niels orienterede 
 
Pkt. 60 Lønforhandlinger. 

John orienterede om forhandlingerne indtil i dag.  Der er skred i 
forhandlingerne om løn for både tjenestemænd og OK-ansatte.  
 

Pkt. 61 Referat af GF 2009 
 Referatet godkendt 
 Lars Nilsson vil gerne bakke op om, at GF starter med en sang. 

 
Pkt. 62 Evaluering og opsamling på styrelsesweekend 17-18.4 
 Godt sted. Stefan foreslår, at det udvides med en dag, når der 
 kommer 8 nye styrelsesmedlemmer. Lis ønsker at 
 dagsordenen holdes. Georg skal have ros for sit oplæg om 
 Fremtidens skole. 
 Generationsskift blev drøftet. Det er ingen hemmelighed, at 
 Jeanette er et bud på en kommende næstformand. Det blev 
 drøftet, hvordan hun kan uddannes og opkvalificeres som 
 styrelsesmedlem og kongresdelegeret. 
 Kasperskolens kommende TR skal melde ønsker om 
 udvalgsposter. Se endvidere bilag 
 
Pkt. 62 a Pædagogisk Udvalg foreslår, at underprojekterne under 

Faglighed og inklusionsprojektet præsenteres i styrelsen. 
Tillidsrepræsentanterne undersøger indholdet af projekterne 
mhp. en fremlæggelse i styrelsen på et senere tidspunkt. 
Georg præsenterede journalen (pædagogisk notat) som skal 
følge eleven. Det har arbejdstidskonsekvenser, som styrelsen 
skal forholde sig til. 

 Pædagogisk Udvalg er principielt positiv overfor de værktøjer, 
 der ligger i notater. 
  
Pkt. 63 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Opgaver: 
 Tilbagemelding om lejrskolernes omfang. 
 Undersøge indholdet af delprojekterne på enkelte skoler i  

Faglighed og inklusionsprojektet. 
 Huske TR - suppleanter på mødet d. 6 maj.  
  
 
Pkt. 64 Eventuelt 
 Claus orienterede om uheldige elevoprettede grupper på Face 

book. 
 


