
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 22. juni 2009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent:  Arne Clausen 
Afbud: Jørgen, Hans Jørgen. 
Deltog: Jan (85-87b),  Lis (87b-92) 
  
Pkt. 85 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 8. juni 2009  

Referatet godkendt. 
  

Pkt. 86 Meddelelser 
86.1 Referat af forhandlingsmøde 11.6 om løn og arbejdstid er uddelt. 
 Behandles under pkt. 87. 
86.2 Referat af møde i pædagogisk samråd d.9.6 
 Er udsendt på konferencen. 
86.3 Der er udsendt invitation til fælleskonferencen d. 20. august 2009.08.09 
 Uddeles til mødedeltagerne. 
86.4 Der har været afholdt pensionistskovtur d. 10.6 
 Sejltur i havnen + frokost. 
86.5 Der har været afholdt møde d. 11.6 med skolevæsenets ledelse, ledelsen 

af Lautrupgårdskolen og Kenneth/John om arbejdsmiljøet på skolen. 
 Omtalt og diskuteret. 
86.6 Orientering om møde i hovedudvalget d. 17.6.09 
 Orientering om det kommunale budget. Der afholdes budgetmøde d. 24.6 
86.7 Der har været møde d. 15.6 i ad-hoc udvalget i BLF + møde i Hovestaden 

Vest d. 18.6 om kommunevalget. (Georg, Niels, Jeanette og John) 
 Møde med DLF og diverse kredse omtalt. 
 Orientering om evt. streamerkampagne.  
86.8 Der var møde d. 19.6 med PPR om arbejdstidsaftale mm. (John og Niels) 
 PPRs tale-hørelæreres arbejdstid omtalt 
86.9 BLF har holdt sommerferieafslutning. 
 Endnu et vellykket arrangement fra K-K-udvalget. 
86.10 Orientering om nye medlemmer. 
 Ændringer meddeles til kassereren 
86.11 Ajourført liste over styrelsesmedlemmer(m. tlf.nr) udarbejdes af 

formandskabet. 
86.12 Orientering om ledelsesforholdene på Højagerskolen. 
 
    
 

Pkt. 87 Løn-  og arbejdstidsaftale  
Orientering og drøftelse  
a. Lønaftalen – spørgsmål / kommentarer 
Nyt udarbejdeet regneark gennemgået. Lægges på hjemmesiden, når det 
er kontrolleret. 
Afklarende spørgsmål besvaret. 
 



b. Kommunal arbejdstidsaftale  
Faglig Bulletin udarbejdes. 

 
c. Kommuneakkorder. 
Bilag om de kommunale akkorder gennemgået. 

 
d. Drøftelse af fortolkningssager 
TR på Lundebjergskolen og Måløv skole har begge fået medhold i 
fremsendte uenighedspapirer. 
 

 
 

Pkt. 88 Kredsens investeringspolitik 
 Drøftelse og beslutning.  
 Bilag uddelt, og ændringer vedtaget. 
 
Pkt. 89 Kredsens hjemmeside. Indhold og administration. 

Drøftelse af ansvar. 
 
Pkt. 90 Ansøgning om økonomisk støtte 

a. Det alternative Sorømøde ansøger om 1000, - kr. Se 
information på www.omdas.dk 

Sorømødet støttes med 1000,- 
  

b. Støtte til Irakiske asylansøgere. Se information på 
www.kirkeasyl.dk ( bilag vedlagt) 

Støttes ikke da det ikke ligger inden for vedtægterne. 
Opfordring til individuelle bidrag lægges på hjemmesiden. 

 
 

Pkt. 91 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

• Husk budgetmøde onsdag d. 24.6 kl.13.30 -15.00 på Tapeten. 
•  
• Husk at meddele Lars alle ændringer for medlemmerne. 
•  

Telefonliste ajourføres af formandskabet. 
 

Husk at bruge aftaleværkstedet i forbindelse med skoleaftalerne o.a. 
 
Pkt. 92 Eventuelt 
 Arbejdstidsaftale for specialskolerne: Der nedsættes udvalg m. ledelsen 

efter sommerferien. 
 Matricen for  skolernes kvalitetsrapport for 2009/2010 er udsendt. 
 Jeanettes sagsbehandlertimer i AMU bliver lagt om mandagen. 
 Budgettet for Lundebjergskolens familieklasser er fremover begrænset til 

driften og omfatter ikke udviklingstid. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 


