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Pkt. 65 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 20. april 2009 
 Referatet godkendt. 
  
Pkt. 66 Meddelelser 
66.1 Referat af AMU møde d. 21.4 udsendt i konferencen (Jørgen) 

Ingen kommentarer 
 

66.2 Orientering om møde i pædagogisk samråd d. 22.4. (Frede og John) 
Referatet er udsendt 
Diverse undersøgelser og valgfagsordninger på skolerne omtalt. 

 
66.3 Orientering om møde med Maglemosen d. 23.4. (Lis, Niels og John) 

Den nuværende arbejdstidsaftale fortsætter. 
Eventuelle overtallige lærere skal tilbydes andet arbejde i kommunen. 

 
66.4 Referat fra møde i sektorudvalget d. 23.4 udsendt (Niels og John) 

Referatet grundigt gennemgået. 
 
66.5 Orientering om fællesmøde for sikkerhedsrepræsentanter og AMU d. 27.4. 

( Jørgen, Kenneth og John) 
Halvdelen af skolerne var repræsenteret. 
De nye betingelser for arbejdsskadeanmeldelser blev diskuteret. 

 
66.6 Der har været forhandlingsmøde om lønaftale d.28.4. Behandles under pkt. 

67. 
 
66.7 Vellykkede  pensionistudflugter til Medicinsk Musaion omtalt. 
 
66.8 Svar fra Bjarke Huss vedr. udfordringsretten vedr. elevplaner omdelt. 
 
66.9 Temamøde om specielle lærergrupper (f.ex Formidlerne) omtalt (Niels)  
 
66.10 Debatindlæg på hjemmesiden omtalt. 
 
66.11 På Kasperskolen vil der d. 28.5 være kampvalg om TR-posten. 
 
 
 
Pkt. 67 Forhandlinger om lønaftale 
 Orientering, drøftelse og beslutning 

Referat af forhandlingsmøde d. 28.4 omdelt, gennemgået og diskuteret 
  
 



Pkt. 68 Frikøb/ sagsbehandlertimer og garantiordning – næste skoleår. 
 Drøftelse og beslutning 

Fordeling af sagsbehandlertimer drøftes af implicerede inden for rammen 
besluttet på GF. 
Samme praksis for nuværende som tidligere formand i forbindelse med 
frikøb konfirmeret. BLF overtager i overgangsperioden den lønmæssige 
forpligtelse for formanden. 
 

Pkt. 69 Styrelsens årsplan for næste skoleår 
 Bilag vedlagt. 
 Årsplanen godkendt 
 
Pkt.70 Forestående opgaver, punkter til næste møde og 

kommunikation af de behandlede punkter. 
  
 Lærerkalender skal uddeles. 
 TR- suppleanterne orienteres om møde onsdag d. 6. 
 Skoleaftalerne for 08/09 lægges på ”Aftaleværkstedet ” i konferencen.  
 Det er vigtigt, at vi bruger den i forbindelse med de nye skoleaftaler. 
 
Pkt. 71 Eventuelt 
 Intet 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


