
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 8. juni 2009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Jan Sølvhøi 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Georg, Jeanette,  
Deltog: Stefan 82b – 84.  
 
Pkt. 80 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 18. maj 2009  
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 81 Meddelelser 
81.1 Der har været forhandlingsmøder 19.5, 2.6 og 3.6 med Ballerup Kommune 

om løn- og arbejdstid. Behandles under pkt. 82. 
 
81.2 Orientering om møde i sektorudvalget for skoleområdet d. 27.5. (Niels og 

John) 
Godkendelse af referaterne er fremover et fast punkt på møderne 
Diverse personalepolitikker blev gennemgået. 
Retningslinier i forbindelse med rekruttering og brug af ansættelsesudvalg 
overholdes ikke. 
Nyt ledelsesgrundlag blev diskuteret. Der blev ikke konstateret enighed. 

 
81.3 Orientering om møde i Skoleforum d. 28.5. (Frede og John) 

Referatet er udsendt i konferencen. 
 

81.4 Der holdes introdag for nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter d.10.9.2009 i 
Tåstrup. Nærmere information følger senere. 

 
 
81.5 Kredskontoret har haft uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Vi fik en grøn 

Smiley ! 
 
 
81.6 Kvartalsopgørelse er udsendt. (Lars) 

Budgettet holder. 
 
81.7 Orientering om kredsens investering i obligationer. (Lars) 

Punktet sættes på kommende styrelsesmøde. 
 
81.8 Medlemmer, kommende pensionister/nye kolleger 

Lars skal orienteres af TR. 
 
81.9 Orientering om årsopgørelse for lærerne er udsendt. 
 
81.10 Løntjek. Aktivitets-og mødeplaner skal afleveres til kontoret. 
 



81.11 Matematikprøver for 5. kl.: Selvom der er udsendt rykker fra K. Nørgaard er 
prøverne stadig frivillige. 

81.12 Unge 2 projektet (tidl. Indvandrerprojektet). Skoleaftale under udarbejdelse.  
 
 
 
Pkt. 82 Løn- og arbejdstidsforhandlinger 

a. Kommunal lønaftale 
Lønaftalen næsten færdig og blev gennemgået. 
Finansieringen gennemgået. 

 
b. Kommunal arbejdstidsaftale 
Forhandlingerne i fuld gang. 
  
c. Skoleaftaler 
Omtalt. 

  
Pkt. 83 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
  

Følgende opgaver er aftalt på styrelsesmødet d. 8.6: 
 

1. Alle ændringer for medlemmer (pension, flytning, opgør osv.osv.) skal 
sendes til Lars. 

 
2. Ledelsen skal huskes på, at de skal udarbejde en årsopgørelse for hver 
lærer. 

 
3. Aktivitets- og mødeplaner for 09/10 bestilles og afleveres til Niels. Husk: 
samme udgave som den læreren får. 

 
4. Faglig Bulletin skal uddeles, når den kommer. 

 
5. Den kommunale udmelding til din skole (både penge og timer) 
fremskaffes og sendes til ad hoc-udvalget v/Peter. (lægges på 
konferencen) 

 
6. Det undersøges om børnekulturkoordinatoren (som har fået 30 timer til 
planlægning af teaterfestival) er blevet blanket i teaterugen. 

 
Pkt. 84 Eventuelt 
 Ekstra seniordage omtalt. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


