
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 28. september 2 009 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Pia Scharffenberg 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Peter, Thomas, John S, Jørgen, Lars, John J 
Deltog: Lis (116-118) 
 
Pkt. 116 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 14. september 2009
 Referat ikke udsendt. Godkendelse på næste møde. 
 
Pkt. 117 Meddelelser 

   
117.1 Der var budgetmøde for TR den 16. september. 

Ingen besparelser på skoleområdet. 
 
117.2 Der har været møde i Hovedstaden Vest d. 17.9. Referatet er uddelt. 

Der skal spares lidt i nabokommunerne. 
 
117.3 Orientering om møde med Ballerup kommune d. 17.9. Referatet er uddelt. 

(Niels) 
Referatet gennemgået. 

 
117.4 Orientering om møde med Dorrit Christensen og Lene Magnussen d. 18.9 

om multimediebeskatning. Der afholdes et nyt møde om samme emne d. 
21.10. (Niels) 
Det vil koste 1700 kr. at beholde sin bærbare, hvis man betaler topskat. 

 
 
117.5 Orientering om møde d.21.9 i ad hoc gruppen om arbejdstidsaftale på 

specialskolerne. Konklusionen på mødet blev, at BLF tager initiativ til et 
møde for BLF, Ballerup Kommune og skolelederne + TR fra de fire 
specialskoler.  (udvalget) 
Ingen kommentarer. 

 
117.6 Der har været afsluttende møde i følgegruppen for ”et godt børneliv” d. 

21.9., hvor inklusionsstrategien blev gennemgået og drøftet. I følgegruppen 
er BLF meget alene med vores skepsis overfor denne strategi og 
påpegningen af, at der er meget lang afstand mellem intentionerne i 
inklusionsstrategien formuleret på rådhuset og den daglige praksis på 
skolerne.  
Ingen kommentarer. 

 
 
117.7 Der har været møde d. 21.9 i ad hoc gruppen om resurceudmeldingerne til 

skolerne. (udvalget) 
Ingen kommentarer. 



117.8 Orientering om formøde den 22. september for medarbejdersiden i 
sektorudvalget (Niels). Budget, ledelsesevaluering, inklusionsstrategi, 
seniorpolitik, personalepolitisk messe, lønsumsstyring, kommunikationen 
med HU mm. 
Ingen orientering givet om budget til SUS. 
Ledelsesevaluering: Udbygget statistik efterlyses. 
Inklusionsstrategi: Andre grupper ved ikke der er høring. 
Seniorpolitik: Politikken gælder i praksis ikke på alle punkter for 
skoleområdet. 
Personalepolitisk messe: Sektorudvalg deltager. 
Kommunikation med HU: Udtalelser fra SUS sendes ikke videre. 
 

117.9 Der har været kongresmøde d. 24.9 for de delegerede fra 
hovedstadsområdet (Niels og Jeanette) 
Se pkt. 120 
 

117.10 Orientering om møde d.14.9 og 22.9 vedr. kommunalvalget (udvalget) 
Projekt sat i gang. (Go-cards, hjemmeside) 
 

117.11 Der er udsendt invitation til ”Ung i BLF”-aften (Jeanette) 
TR uddeler invitationen. 
 

117.12 Der er udsendt invitation til Åbent Kursus (Stefan) 
Invitationen uddeles. 

 
117.13 Der er udsendt invitation til TR-S (Niels) 

Ingen kommentarer. 
 
117.14 Der er udsendt tilbud på vinduesrenovering 

Se pkt. 120a 
 

117.15 Det er Lærerens dag den 5. oktober (Niels) 
Omtalt. 

 
117.16 Der er udsendt dagsorden med bilag til Pædagogisk Samråds møde den 

30. september (Frede) 
Ingen kommentarer. 

 
Pkt. 118 Forhandlinger om ny løn   
 Orientering, drøftelse og beslutning. 
 Bilag vedlagt 
 Krav skal udveksles inden 15.10 
 Mandat til BLFs krav diskuteret og givet. 
 
Pkt. 119 Høring om inklusionsstrategi 
 Drøftelse. 
 Bilag vedlagt. 
 Høringssvar og notat kommenteret. Tilrettes og afsendes. 
  
 



Pkt. 120 Kongres.  
 Orientering og drøftelse 
 Mulige indlæg fra Kr.21: 
 Det vejledende timetal burde være minimumstimetallet. 
 Evaluering af OK08 
 DLFs strategi. 
 Fremtidens skole. (der skal ikke udvikles flere konsulenter/vejledere). 
 
Pkt  120 a Udskiftning af vinduer i kredshuset. 
 Oplæg fra Lars diskuteret. 
 Lånerammen accepteres. 
 Der nedsættes gruppe der beslutter omfanget. 
  
Pkt. 121 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Opgaver. TR uddeler invitationer til Åbent kursus og Unge 

læreres fest. 
 Næste møde: Bærbare, kommunevalg, Lærerens dag, SIFU. 
  
Pkt. 122 Eventuelt 
 Lønberegner kommer på hjemmesiden 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


