
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 17. august 2009  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Niels og Jeanette(Kursus) 
Deltog: Lars(93-96) 
Velkommen til Thomas Arvedsen (KA) og Anette Lassen (HØ). 
  
Pkt. 93 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 22. juni 2009 
 Referatet godkendt.  
 
Pkt. 94 Meddelelser 
 

94.1 Orientering om TR møde d. 24.6 om Ballerup kommunes budget 
Ingen yderligere kommentarer 

 
94.2 Orientering om HS formøde d. 10.8.2009 (John) 

DLFs projekt ”Morgendagens skole” omtalt. Udspillet diskuteres mellem 
vores kongresdelegerede inde kongressen 

 
94.3  Ansøgningsfristen for midler til kompetenceudvikling er 16.9.2009. (John) 

Ganske få penge tilbage, men søg. 
 

94.4  Der er udsendt reviderede medlemslister (Lars) 
Tilbagemelding ønskes af kassereren. 

 
94.5 Der afholdes budgetorienteringsmøde på Tapeten, lille sal den 16. 

september 2009 kl. 9.45-10.45. Orientering om budgettet, ved 
borgmesteren og direktionen. 

 
94.6 Der er udsendt invitation elektronisk til sikkerhedsrepræsentanterne om 

møde d.10.9. Uddelt til TR. 
Uddeles til nye sikkerhedsrepræsentanter 

 
94.7 Orientering om møde i Kursusforum for Hovedstaden Vest (Stefan) 

 TR-kursus i feb. -marts omtalt Gode idéer til indhold efterlyses. 
 

94.8 Mødekalenderen ligger på hjemmesiden. Styrelseskurset 8-9 april 2010 er 
tilføjet. Temadrøftelsen i styrelsen af ressourceudmeldingerne afventer 
mødedato fra ”adhocudvalgsformanden.” 

 Omtalt 
 

94.9  Kvartalsoversigt uddelt. (Lars) 
 Ingen kommentarer 
 

94.10 Orientering om influenza A.  (Jørgen) 
 Omtalt 



94.11 Regelændringer for folkeskolen omtalt (Georg) 
 

Pkt. 95 Fælleskonferencen d. 20. august 2009  
 Relevante emner for debatten gennemgået. 
 
Pkt. 96 Løn- og arbejdstid 

a. orientering om status 
Stadig enkelte små hængepartier om arbejdstiden. 
Arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med specialskolerne, skal 
nedsættes 

 
b. drøftelse af enkeltområder – bilag vedlagt 
Skolerunde. Diverse problemer omtalt. 

 
Pkt. 97 Kommunalvalget 17.11 
 Orientering og drøftelse. Bilag vedlagt. 
 Fælles aktion fra Hovedstad Øst og Vest. 

Tema: ”Får dit barn den rette undervisning” Arbejdsgruppe er nedsat. 
Oprettelse af hjemmeside og eventuelt streamers. 
Budgetramme fra BLF på 8-10.000 kr. bevilget. 
 

Pkt. 98 Kongressen sept. 2009 
 Orientering og drøftelse  

Der er stadig ingen papirer. Kun tanker om dagsorden. Specialundervisning 
vil være et godt tema 
 

Pkt. 99 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

. 1. Tilbagemelding om medlemslister snarest til Lars. 
• 2. Introkursus for nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter uddeles. 

3.  Resourseudmeldingerne til skolerne sendes elektronisk til 
konferencen. 
Det gælder både timeudmeldingen og den økonomiske 
udmelding. 

4. Husk tilmelding til Fælleskonferencen og mind mødeleder og    
suppleant om at generelle skolepolitiske spørgsmål bør være i 
centrum. 

• 5. Skoleaftaler sendes elektronisk til Niels. 
6. Aktivitets- og mødeplaner afleveres til Niels 

 
Pkt. 100 Eventuelt 
 Intet 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


