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Referat af styrelsesmøde mandag den 16. november 20 09 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Afbud: Arne Clausen 
Deltog: Georg Rasmussen (punkt 140-143) 
 
Pkt. 140  Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 2. november 2009 
               Referatet godkendt. 
 
Pkt. 141  Meddelelser 
 
141.1  Orientering om regionalt møde 4.11. i DLF om løn og arbejdstid. (John og 

 Niels) 
              Erfaringsudveksling kredsene og hovedforeningen imellem herunder bl.a. 
               lønforløb for ikke-læreruddannede. 
 
141.2  Orientering om møde 9.11. med skoleledere og tillidsrepræsentanter fra 

 specialskolerne. 
               (Verner, Kenneth, Thomas, Lis, Niels og John) 
               KA og OI er tilfredse med deres nuværende arbejdstidsaftale. LA ønsker 
 fleksibilitet indarbejdet i deres. (Ballerup Kommune ønsker LA som egentlig 
 specialskole).  
 
141.3  Der har været forhandlingsmøde med Ballerup Kommune den 16.11. om 

 lønaftale. (Se pkt. 142). 
Ref. af mødet uddelt. Forflyttelsesaftalen bliver opsagt af Ballerup 
Kommune. BLF har kommenteret en række forhold i forslaget til ny 
forflyttelsesprocedure. Især sammenblandingen af forflyttelse og afsked, 
muligheden for frivillige forflyttelser, forskellige orlovslæreres situation ift. 
nu, og at de uuddannede lærere ikke er omtalt . 

 
141.4  Der er udsendt en Faglig Bulletin om multimedieskat og bærbar PC. (Se 

 pkt. 144) 
 
141.5  Der er udsendt invitation til TR og til SR om TEMA-møde i Baltoppen den 

 7.12.09 
              Det er vigtigt, at vi møder op, så vi kan pege på, hvilke arbejdsopgaver, der 
 for at skabe mere tid til kerneopgaverne, kan udelades fremover. 
               Der var stor frustration over ikke at have mulighed for at melde sig til 
 TEMA-mødet  på Giraffen/Ekstragiraffen, når det fordredes i invitationen. 
 
141.6  Kassereren uddelte kvartalsregnskab. 
 
141.7  Situationen på HØ og LU omtaltes. 
 
141.8  Arbejdsbetinget stressfravær på en enkelt skole omtaltes. Lignende fravær 

 på alle kommunens skoler søges registreret og formidlet til BLFs AMU. 



 
 
Pkt. 142  Ny løn 

Punktet drøftes på styrelsesmødet den 30.11.09. Næste forhandlingsmøde 
med Ballerup Kommune er den 19.12.09. Ny aftale skal forhandles på 
plads i perioden 19.12.09 - udgangen af uge 6 i 2010, således at 
lønstigningerne kan udmøntes med aprillønnen.  

 
Pkt. 143 Evaluering af Åbent Kursus 
 Flot tilbagemelding fra deltagerne. Godt program, god stemning. Forslag 
 om at stramme op om pjæk fra punktet: Skyd på styrelsen (et årligt 
 tilbagevendende problem). Forslag om at droppe dansemusikken til fordel 
 for kollegahyggesnak. Forslag om at udvide aftenmenuen med dessert. 
 
Pkt. 144  Multimedieskat – bærbar PC 
               Bulletin er udsendt. Punktet omtaltes på medlemskurset. Ballerup 
 Kommune har fastsat det seneste tidspunkt for aflevering til den 1.12.09. 
 Der skulle være udsendt skriftlig besked herom til lærerne, men få i 
 styrelsen havde fået en sådan. 
 
Pkt. 145  Opfølgning på kommunalvalg 
               Vores kampagne er slut. Borgerne har taget pænt imod vore uddelte 
 ”flyers”. GoCards er blevet lagt på valgbordene på Ballerups biblioteker. 
 Efter valget sender BLF et tillykke med valget til de nye kommunal-
 bestyrelsesmedlemmer og fremhæver, at skolepolitikken er vigtig. 
 
Pkt. 146  Tillidsrepræsentanternes forestående opgaver, punkter til næste møde og 
 kommunikation af de behandlede punkter. 
              Opgaver: 
               Meddel kollegerne, at de skal huske at få en skriftlig kvittering ved 
 tilbagelevering af PC. 

Meddel lærerne, at de kun er forpligtet til at tage de tests, som 
skolelederen beder dem om. Det ekstraarbejde, som læreren får med fx at 
rette testene, honoreres med den medgåede tid. 

               TR og SR skal huske at melde sig til TEMA-mødet i Baltoppen den 7.12.09. 
               Husk at melde til Jørgen Dahl, hvor mange personaler, der p.t. er 
 fraværende pga. arbejdsbetinget stress. 
               TR og TR-suppl. skal huske at melde sig til styrelsens julearrangement. 
 
Pkt. 147  Eventuelt 
               Snak om lærernes deltagelse i oprydning på skolen efter sidste lektion, ved 
 skoleårets afslutning og i forbindelse med hovedrengøring. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Pia 


