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Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Arne Clausen 
Fraværende: Jørgen 
 
Pkt. 123 Godkendelse af referat af styrelsesmøderne den 14. september 
 og 28. september 2009 
 Begge referater blev godkendt. 
 
Pkt. 124 Meddelelser 
124.1 Orientering om møde i sektorudvalget d. 29.9. (Niels og John) 

Retningslinier for orientering om budget overholdes ikke. Hovedudvalget 
orienteres. 
Hele kommunens seniorpolitik gælder også for lærere. 

 
124.2 Der er holdt møde d.29.9 for tale-hørelærerne om arbejdstidsaftale (Niels 

og John) 
En helhedsaftale blev diskuteret. 

 
124.3 Referat af møde med Ballerup Kommune d.5.10 er uddelt. 

Referatet gennemgået. 
 
124.4 Referat af møde i Skoleforum d. 6.10 er udsendt (Frede) 

Punktet om inklusion specielt omtalt. 
 
124.5 Orientering om møde for TR suppleanterne d. 7.10. (Niels og John) 

Kun 3 suppleanter deltog. Mødets fremtid overvejes. Ellers et godt møde 
med en god dialog.  

 
124.6 Der er udvekslet krav d.9.10 ifm. forhandlingerne om ny løn pr.1.4.2010 

(Niels og John) 
Forhandlingsmøde er aftalt.  

 
124.7 Kredsudsendelse nr. 052 fra 2003 om ”Medicinering af elever og andre 

omsorgsprægede opgaver” er uddelt (John) 
Medicinering af elever er generelt ikke læreropgave. Undtagelsesvis kan 
lærerne pålægges opgaven. Vær opmærksom på, at der kan opstå kutyme. 

 
124.8 Der er udsendt indbydelse fra Ballerup Kommune til orienteringsmøde om 

lønsumsstyring.  Mødet afholdes den 27. oktober kl. 13:00-14:30 i 
Parkskolens mødelokale 7 (John) 
1½ times orienteringsmøde virker meget lidt i forhold til at opkvalificere 
TR´erne. 
 
 



124.9 Der afholdes møde med Dorrit Christensen og Bjarke Huss d. 26.10 kl. 16 
– 17 om inklusionsstrategien. 
John, Niels,Jeanette, Frede og Georg deltager. 
  

124.10 Der skal udnævnes ny skoleleder på Grantoften pr.1.jan.  
 
Pkt. 125 Kongressen 2009  
 Orientering og drøftelse 
 Se referat i ”Folkeskolen”. 
 Omtalt. 
 
Pkt. 126 Kommunalvalg 
 Orientering, drøftelse og beslutning 
 Der vil være en fælleskampagne (hjemmeside + go-cards) 
 TR-erne uddeler go-cards til SB-medlemmer med en lille hilsen 
   
Pkt. 127 Multimedieskat 
 Orientering, drøftelse og beslutning 

Lærerne ønsker generelt ikke en aftale, der indebærer at de 
skal betale multimedieskat af den PC, de har lånt på skolen. 

 
Pkt. 128 Forflyttelsesaftale 
 Orientering og drøftelse 
 Juraen undersøges og sagsbehandles af pædagogisk udvalg 
 
Pkt. 129 Lærerens dag.  

Drøftelse og beslutning om bevilling af støttebeløb 
 5000.- kr. bevilget 
 
Pkt. 130 MED konference om kerneopgaverne  
 Bilag med invitationen udsendt 8.10.2009 
 Manglende invitationer omtalt. 
 
Pkt. 131 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Tilmelding til Åbent Kursus og Unge Læreres fest 

videresendes. 
 
Pkt. 132 Eventuelt 
 Nye interviews om unge lærere i Ballerup på vej til 

hjemmesiden.  
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


