
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 14. september 2 009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Jensen og John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
 
Pkt. 109 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 31. august 2009 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 110 Meddelelser 
110.1 Orientering om møde i det fælles personalepolitiske udvalg d. 2.9. udvalget 

havde behandlet følgende personalepolitikker, som oplæg til HU mødet 
30.9. (John) 
Følgende personalepolitikker blev omtalt: 
Rekruttering, Seniorpolitik, Rygepolitik, Aids, Private relationer. 

 
110.2 Orientering om møde med Ballerup kommune/ Skole & Unge d. 3.9 og 

10.9. Møderne havde behandlet ansættelsesvilkår for pensionerede 
tjenestemænd, uenighedspapir på HØ om arbejdstidsspørgsmål, 
teamsamarbejde med pædagoger og udvalgte arbejdstids- og 
lønspørgsmål. ( Sidstnævnte område behandles under pkt. 11). 

 
 
110.3 Orientering om arbejdet med specialskolernes arbejdstidsaftale. ( Ad hoc - 

udvalget)  
Eksempler på lærernes arbejdsforhold indsamles. 
Næste møde afholdes 21.9 

 
110.4 Der har været kongresforberedende møder d.7.9 og 9.9. (Behandles under 

pkt. 112.) 
 
 
110.5 Orientering om hovedstyrelsesformøde d. 14.9. (Niels og John) 

12.septemberinitiativet (om klimatopmødet) søger HS om økonomisk 
hjælp. 

110.6 Arrangement for nye lærere afholdes på Grantoften d. 22. okt. 
 TR indsamler tilmeldinger. 
 
110.7 Temakonference om udsatte unges ret til arbejde afholdes 1. okt. Er 

udsendt på konferencen 
 
 
Pkt. 111 Løn- og arbejdstid 
 Orientering og drøftelse  

Referater af møder med Ballerup Kommune d. 3.9 og 10.9 blev uddelt og 
gennemgået. Uenighedspapir fra Højager om tid til møder med forældre 
eller PPR er afgjort til BLFs fordel 
 



Pkt. 112 Kongres 
 Orientering og drøftelse 
 Temaer, der vil komme på kongressen: 
 Spec.undervisning. 
 Morgendagens skole 

Under formandens beretning: Heldagsskole, sponsorering, DLFs strategi 
for et godt omdømme.  
Strategien blev grundigt diskuteret. Enighed om, at de  problemer der 
vitterligt er med eksempelvis den nye arbejdstidsaftale, ikke bliver fremført 
med samme vægt som f.ex ”den gode historie”. Enighed om, at problemet 
skal fremføres på kongressen. 
 
Foreløbige forslag til kongressen omtalt: 
Resolutioner om: Kommunale budgetters nedskæring, Sponsorering, 
Heldagsskoler, Kvaliteten af kommunernes indsats i forb. m spec. uv. 
Enhedsskolen. 
Foreløbige forslag til vedtagelser: 
Menneskerettighederne i Tyrkiet skal overholdes. 
Nyt specialundervisningsbegreb skal introduceres og retskravet skal bestå. 
 
Vedtægtsændringer: 
Der skal afholdes kongres hvert 2. år. (det synes vi ikke)  
Københavns Lærerforening skal normaliseres på samme betingelser som 
andre kredse. 
Lederne skal ikke være medlemmer af lokalkredsen. 
 

Pkt. 113 Inklusionsstrategi  
 Drøftelse. 
 Bilag vedlagt. 
 Der udarbejdes forslag til udtalelse til styrelsesmødet d. 28.9 
 
Pkt. 114 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Intet 
Pkt. 115 Eventuelt 
 Intet 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


