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Referat af styrelsesmøde mandag den 18. maj 2009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
Afbud: Arne (Lars deltog) og Lis. Enkelte kom for s ent, andre gik før 
tid. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Frede Ravn 
 
Pkt. 72 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 4. maj 2009  

Godkendt 
 

Pkt. 73 Meddelelser  
 73.1 Orientering om møde med Ballerup Kommune om konsu- 
 lentansættelse af tale-hørelærere. 
 73.2 Der er afholdt møde med tale-hørelærerne den 5/5 om  
 evt. konsulentansættelse: 
 Der er kommunale intentioner om at ansætte af tale-hørelærer- 
 ne som konsulenter pr. 1. august 2009.  
 BLF afventer et udspil. 
 73.3 Der er udsendt referat af møde med Si-repr. den 27/4  
 73.4 og 73.9 : Jørgen afholder kursus for skolelederne den  
 21/9 om arbejdsskadeanmeldelser og 
 Der er udsendt materialer om arbejdsskadeanmeldelser og ”fra  
 stress til trivsel”. Jørgen fremlægger kommunalt vedtagne  
 papirer vedr.  arbejdsskadesbehandling for lederne i sept. 

Når papirerne er færdigbehandlet fremlægges de for styrelsen. 
73.5: Forhandlingsmøder den 5. og 15. maj om løn- og 
arbejdstid 

 Behandles under pkt. 74 
73.6: Orientering om møde TR -suppleanterne d. 6/5: Næste år 
lægges møder og uddannelse ind på planen for TR-
suppleanterne. 

 Nogle af suppl. ønsker et mere formaliseret samarbejde med 
 TR`erne; Dette må aftales på den enkelte skole. 
 Kritik af Hjemmesiden vedr. TR-suppleantens arbejde/rolle. 
 Hvis TR.suppleanten træder i karakter som suppleant for TR- 
 funktionen skal der tilføjes tid til arbejdet. 

73.7: Generalforsamlingsreferatet ligger på Hjemmesiden. 
73.8 Udsendt information den 11/5 om valg af Si og TR.  
Bemærk, at en Si-rep ikke kan ”væltes” i den valgte periode.  
73.10 Ref. af fagligt møde behandles under pkt. 76 
73.11 Orientering om møde d. 14/5 med Ballerup Kommune 
om uenighed om ansættelsesforhold for en konsulent. Ballerup 
Kommune har gennem et år forsøgt flere 
ansættelsesmuligheder i strid med overenskomsten. 
Kommunen og BLF ”overvejer” mulige løsninger. 
73.12 Orientering om møde i Hovedstaden Vest den 14/5. 
Kongres d.30. sept. – 2. okt. 2009.  



Kommunalvalgsmøde d, 18/6 i Hovedstaden Vest regi. John, 
Niels, Georg og Jeanette deltager. 
73.13 ”Et godt børneliv” – afsluttende konference. Det blev 
endnu en gang problematiseret om Inklusion mm er et spare- 
projekt. Nye tiltag: Inklusion og AKT skal implementeres på  
skolerne. Kan pædagoger indgå på mellemtrinnet og i udskolin- 
gen? 
73.14: Orientering om møde i FTF-udvalget om seniorpolitik. 
Modtaget ca. 100 ansøgninger. Forslag blev vedtaget om, at 
alle der fylder 57, 58 og 59 år i 2009 får en seniordag. Der blev 
også bevilget højskoleophold og bogmateriale. 
73.15: Kredsens sommerafslutning med ledsager og nu med  
sted kan læses på konferencen fra den 18/5. 
73.16: Pensionist-træf – stor tilslutning m. 15 på venteliste. 
73.17: Referatet fra rummelighedskonferencen endnu ikke 
modtaget fra kommunen. Der er blevet rykket. 
73.18: Rettetid: Der skal være konkret optælling, hvis der ikke  
foreligger en aftale. 
73.19: Hovedstaden Vest pæd. Udvalg møde: ”specialunder- 
visningsbegrebet” og ”Fremtidens Skole”.  

Pkt. 74 Forhandlinger om løn- og arbejdstid.  
 Orientering, drøftelse og beslutning. 

a. Lønaftalen 
Referaterne fra de sidste møder fremlagt og drøftet.  
Der er nyt møde tirsdag d. 19. maj.  
Der forventes en aftale færdig til ikrafttræden d. 1. april 
2009. 

b. Arbejdstidsaftale - kommunalt og på skolerne 
Forhandlinger ikke gået i gang endnu; afhængig af 
lønaftalen. Skoleaftalerne kan først gå i gang, når den  
centrale aftale er i hus. De kommunale akkorder bliver først 
drøftet, når arbejdstidsdrøftelsen går i gang. 
Skolebiblioteksfunktionen,  udtræksfag mm blev drøftet. 
Specialskolernes arbejdstidsaftale er OK, så de decentrale 
forhandlinger kan afsluttes. 
 
TR: Meld tilbage i denne uge vedr. tidsforbruget ti l 
udtræksfagene.  
 

Pkt. 75 Evaluering af udvalgte personalepolitikker. 
 Drøftelse. Bilag vedlagt. 

Nedenstående personalepolitikker skal evalueres i det fælles 
personalepolitiske udvalg og i hovedudvalget i juni og august 
Punkt a til og med er vedtaget i enighed i hovedudvalget. Punkt 
f og g er vedtaget i direktionen og kommunalbestyrelsen – ikke 
i hovedudvalget. 
a. AIDS: Ingen bemærkninger 
b. Rusmidler: Konkrete tilbud skal anføres og præciseres. 
c. Vold og trusler: Arbejdspladsens ledelsesansvar 

præciseres. Anmeldelse til politiet blev drøftet. 



d. Seniorpolitik: Er der områder hvor lærere ikke kan få del i 
politikken skal det op i sektorudvalget. Politikken er god 
nok. 

e. Rekrutteringspolitik: Ingen bemærkninger 
f. Kompetenceudvikling: Mus -samtaler drøftet 
g. Private relationer: vedtaget i direktionen. 
h. Rygning. Vedtaget i kommunalbestyrelsen  

 
Pkt. 76 Drøftelse af indstilling om pædagogisk notat. 
 Bilag fra fagligt udvalg. 
 Det Pædagogisk Notat er en del af Ballerup Modellen. Notatet 
 skal vedtages på skolen, som værende et ”skolens papir” med 
 tavshedspligt mv. Den nødvendige tid skal aftales med skole- 
 ledelsen efter udfyldelsen af de fire første punkter på  

Platform 1. 
Fagligt udvalgs indstilling blev vedtaget. 

  
Pkt. 77 Er ikke oprettet pga. skrivefejl. 
 
Pkt. 78 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 

TR: Meld tilbage i denne uge vedr. tidsforbruget ti l 
udtræksfagene.  

 
Pkt. 79 Eventuelt 
 Jeanette har brug for posters – plakater – reklamer for 

artikelserien om de unge læreres arbejdsvilkår. A3 plakater kan 
fremstilles på kontoret, og TR`erne opfordres til at trykke og 
uddele artiklerne på lærerværelsernes borde. 

 
 
 
   

 
 

 


