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Referat af styrelsesmøde mandag den 2. november 200 9 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson. 
Referent  Arne 
Afbud: Verner, Thomas, John S., Annette 
Deltog: Claus (134.8-139) 
 
Pkt. 133 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 19. oktober 2009
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 134 Meddelelser 
 
134.1 Orientering om ekstraordinært møde om inklusionsstrategien d. 21.10 i 

Sektorudvalget for skoleområdet. (Niels og John) 
Medarbejderne er kommet med eget høringssvar. Svaret er uddelt. Ligger 
også på kredsens hjemmeside. 

 
134.2 Orientering om møde d. 21.10 med Dorrit Christensen og personalechef 

Lene Magnussen om multimediebeskatningen. (Niels og John) 
Der er 2 muligheder. Tag den bærbare med hjem og betal, eller aflevér den 
på skolen og brug den der. 

 
134.3 Der har været MED konference d. 22.10 om ”kerneopgaverne”. 

Omtalt. 
 
134.4 Der har været møder med Ballerup kommune d.22.10 og 28.10 om 

funktionsløn til tillidsrepræsentanter pr.1.4.2008 og lokal løn for lærere m.fl.  
pr.1.4.2010.            
Behandles under pkt. 135 

 
134.5 Orientering om HS formøde d. 26.10. Kongres 2009 var hovedpunktet. 

(John) 
Brugerbetaling blev omtalt. Reglerne omgås på mange skoler i landet. 
Sponsorering sejler fuldstændigt. 
Kongressen evalueret. 

 
134.6 Orientering om møde d.26.10 med Dorrit Christensen, Bjarke Huss og Jytte 

Lau om inklusionsstrategien. (Jeanette, Frede, Niels og John) 
Der udsendes handleplan til skolerne til januar. Projektet går i gang august 
2010. Kontrol af om ”pengene følger barnet” iværksættes af kommunen. 

 
134.7 Orientering om møde/kursus for tillidsrepræsentanter d.27.10 om 

lønsumsstyring. 
Orienteringsmøde, der kunne være brugt som start på et godt møde, der 
desværre ikke kommer. Ifølge Bjarke Huus vil udmeldingerne ikke 
automatisk tilgå tillidsrepræsentanterne, da det ikke er kommunens opgave 
at servicere disse. 



  
134.8 Orientering om sektorudvalgsmøde d.27.10. (Niels og John) 

Samarbejdet mellem SUS og Hovedsamarbejdsudvalget er stadig et 
centralt emne. 
Stress er et stort problem på skoleområdet, og udredningsarbejde sættes i 
gang.   
Referatet udsendes. 
Evalueringsskema om ledelsesevalueringen er blevet udsendt til lederne 
(og TR). Ukendt for mange TR-ere.  
 

134.9 Der er udsendt deltagerliste til Åbent Kursus (Stefan) 
Ingen kommentarer. 

 
134.10 Orientering om møde i Fælles Personale Politisk Udvalg d. 28.10. Vi 

behandlede revision af personalepolitikker.( generelle ansættelsesvilkår, 
videoovervågning, mangfoldighedspolitik og rusmiddelpolitik,) (John) 
Omtalt.  

 
134.11 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d.29.10. referat fra 

hovedstyrelsesmøde, temadag for TR om lønsumstyring/budget ultimo feb./ 
primo marts 2010, kommunalvalg 2009, erfaringerne med udmøntning af 
OK08 og den kommunale økonomi blev behandlet. (John og Niels) 
Omtalt 

 
134.12 Invitation til kursus om faglige klubber uddelt. Bemærk tilmeldingsfristen 

6.11. (John) 
 
134.13 Høringssvar fra PS om inklusionsstrategien er udsendt (Frede) 
 
134.14 Mandag d. 23. november fra kl. 12 er der oprydning i kælderen i 

kredshuset.  Vi har brug for 3- 4 frivillige til et par timers arbejde. 
Der er TR-møde denne dag. Efter mødet giver alle en hånd med. 
 

134.15 Der vil blive afholdt AKA-kursus om lønsumsstyring til februar. 
Kursuskatalog vil cirkulere mellem udvalgene. Tilmelding til Annelise. 
Pensionistudflugt til Ordrupgaard omtalt. 
 

134.16 Ledelse/administrative problemer på Lundebjerg omtalt. 
 
Pkt. 135 Lønforhandlinger. 

Orientering, drøftelse og beslutning.                              
Funktionsløn til TR aftalt. Økonomiske konsekvenser blev gennemgået. 
Forhandlingerne om ny løn omtalt. Sagen diskuteret. 
  

Pkt. 136 Kommunalvalg 2009 
 Orientering, drøftelse og beslutning. 
 Se www.x-skolen.dk 
 Uddeling af go-cards omtalt . TRerne melder sig. 
 
Pkt. 137 Forflyttelsesaftale  



 Orientering, drøftelse og beslutning. 
 Bilag vedlagt. 
 Diverse synspunkter fremlagt på baggrund af kommunens papir. 
 Kredsens oplæg udarbejdes. 
 
Pkt. 138 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste møde og 

kommunikation af de behandlede punkter. 
 Opgaver: 
 Oprydning i kredshuset efter TR-møde d. 23. nov. 
 Send go-cards til skolebestyrelsesmedlemmer med en lille hilsen og 

henvisning til vores egen hjemmeside. 
 Torsdag/fredag morgen uddeles go-cards på stationerne. 
 Tilbagemelding om deltagelse i kursus om faglige klubber senest d. 6.11. 
  
Pkt. 139 Eventuelt 
 Dialog mellem Kommunen og Grantoften om inklusion så småt startet 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


