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Referat af styrelsesmøde mandag den 31. august 2009  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Arne Clausen 
Deltog:  Stefan (101-103b), Jørgen (101-103) 
 
Pkt. 101 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 17. august 2009
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 102 Meddelelser 
102.1 Der var Velfærds-konference i Odense den 10.8. (Jeanette og Niels) 

Konferencen omtalt. 
Samarbejde mellem BUPL og BLF om kommunalvalget en mulighed. 

 
102.2 Orientering om møde i hovedudvalget d. 18.8. Budget, ledelsesgrundlag, 

projekt fokus på kerneopgaver, lønforhandlinger, årlig stressdrøftelse, 
sundhedsindsats og stresscoaching blev behandlet. (John) 
Mødets punkter gennemgået. 

 
102.3 Der var møde i Forhandlingsorganet om en revision af MED-aftalen den 

19.8. (Niels) 
Arbejdspladsvurdering + ledelsesvurdering foreslås gennemført hvert 3.år. 

 Nyt møde aftalt. 
 
102.4 Den fælles arbejdsgruppe for Hovedstaden vest og Hovedstaden Øst om 

kommunalvalget 2009 holdt møde d. 20.8. Referatet udsendt som bilag til 
styrelsen og behandles under pkt. 106. 

 
102.5 Fælleskonference afholdt d. 20.8. Behandles under pkt. 104. 
 
102.6 Referat af møde i fagligt udvalg d.24.8 er udsendt. Pkt. 5 i referatet 

behandles under pkt. 103.c på styrelsesmødet. (Niels) 
 
102.7 Referat af møde i pædagogisk udvalg d.24.8 udsendt. (Georg) 

Referatet gennemgået. 
 
102.8 Der har været møde i Arbejdsmiljøudvalget (AMU) d. 25.8.                

Referat uddelt (Jørgen) 
 
102.9 Orientering om møde med PPR om tale-hørelærernes fremtidige 

ansættelsesform. (Niels og John) 
Der arbejdes med en helhedsaftale for T/H-lærerne 

 
102.10 Orientering om møde i pædagogisk samråd d. 26.8. (Frede og John) 

Referat af mødet lagt i konferencen. 
Forslag til inklusionspolitik sendes til høring på skolerne. 

 



102.11 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 27.8. Kommunale 
budgetter, orientering om møde i hovedstyrelsen, KMB valg 
mm. blev behandlet. (John) 

 Omtalt. 
102.12 Møde med pensionistudvalget omtalt (Stefan) 
 
102.13 Papir om udsatte børn og unge omdelt. 
 
102.14 Projekt om teamcoaching omtalt 
 
Pkt. 103 Arbejdstid og løn  
 Orientering, drøftelse og beslutning.  

a. specialskolerne (bilag vedlagt) 
Bilaget gennemgået. 
Forslag om, at eksisterende ad.hoc udvalg beskæftiger sig med 
indholdet af specialundervisningen og der nedsættes 
arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med arbejdstidsaftalen 
vedtaget.  
 
b. konkrete problemstillinger vedr. løn og arbejdstid 
Møderække mellem Niels og TR`erne om A og M-planer starter nu. 
Udformning af lønsedler diskuteret. 
TR-kursus i lønprogram d. 7.9  

 
c. Pensionerede tjenestemænds løn- og ansættelsesforhold 

(se fagligt udvalgs referat) 
Gennemgang af problematikken. 
Indstilling fra Fagligt Udvalg gennemgået og diskuteret. 
Forslag 5A (-½år) og 5C vedtaget. 

 
 
Pkt. 104 Evaluering af fælleskonferencen  
 De på forhånd aftalte temaer blev rejst på en god konference. 
 
Pkt.105 Kongres 30.9 -2.10 2009 
 Orientering og drøftelse. 
 Bilag om fremtidens skole vedlagt. 

 
Pkt. 106 Kommunalvalg 17.11.2009 
 Orientering og drøftelse.  
 Bilag vedlagt. 

Referat af møde i arbejdsgruppen for Hovedstaden Vest og Øst 
uddelt. 
Det lokale samarbejde med andre fagforbund undersøges stadig. 
 

Pkt. 107 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Møder med Niels ang. A-og M-planer  skal aftales løbende Foreløbig er 5 
skoler klar.                                                                                                   



Folder om Morgendagens skole skal uddeles til Skolebestyrelserne og    
ledelsen. 
Og så skal "Ghettoskolerne" lige aflevere nogle tal om DSA til  Frede. 
   

 
Pkt. 108. Eventuelt. 
 Kommunens brug af seniorkonsulenter omtalt. 
 Diskussion om de bærbare computere. Skal vi anbefale noget?  
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


