
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 18. januar 2010  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Jørgen Dahl 
Afbud: Arne 
 
Pkt.  7. Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 4. januar 2010  
 Referatet godkendt 
 
Pkt.  8. Meddelelser 
8.1 Indbydelse til Lærernes Pension den 26.1. udsendt (Niels). 
  
8.2 Orientering om kredsformandsmøde den 11.1. OK 11, 360°-  
 eftersyn. 
 Niels ref. især vedr. KTO forhold 
 Rammen til næste OK forventes at være lille. Ændringer vedr. 
 reguleringsordningen foreløbige krav opstillet til af 
 hovedstyrelsen. (uddelt bilag). Der er lavet en ”køreplan” til 
 opstilling af krav. Statsministerens udspil omtalt (360° eftersyn) 
 
8.3 Dagsorden for PS og inklusionspapir udsendt (Frede) 
 Referat fra Pæd. Samråd uddelt. 
 Papir vedr. inklusion er vedtaget af kommunen. 
 
8.4 Der har været Personalepolitisk Messe 12.1. (John og Niels) 
 Der har været afholdt en god personalepolitisk messe. 
 
8.5 Tillæg til Ru´s skoleaftale udsendt (Pia) 
 Kort om skoleaftale på Ru. 
 
8.6 Orientering om ansættelse af to nye skoleledere (Georg, 
 Verner og Niels) 
 Kort omtale af ansættelse af to nye skoleledere på OI. og Gr. 
 
8.7 Orientering om lønforhandlingsmøde d. 14. januar (John og 
 Niels) 
 Orientering om møde om løn.  
 
8.8 Der har været nytårskur den 14.1. for tillidsrepræsentanter og 
 ledere. (Pia, Stefan, John S., Claus og John J.) 
 Der har været afholdt nytårskur. 
 
8.9 Orientering om møde i Fælles Personale Politisk Udvalg 
 den 15. 1. (John) 

Sygefravær og rusmiddelpolitik blev drøftet på Fælles 
Personale Politisk Udvalg. Alvorlig drøftelse, men resultatet 
bliver sandsynligvis et fælles udspil til hovedudvalget 



. 
8.10 Referat af AMU møde d. 8.11. uddelt (Jørgen) 
 AMU opfordrer til henvendelse til borgmester vedr. psyk. 
 arbejdsmiljø på skolerne. 
 
8.11 TR blev mindet om at aflevere medlemsmøderegnskab. 
 
8.12 Der er pt. ca.220 pensionister, hvilket giver anledning til 

overvejelser over antallet af pensionistarrangementer og 
kontingent. 

 
Pkt.  9. GF 2010 
 a. Beretning 
 1. behandling i uge 5.  
 Aflevering onsdag den 27. 01. 
 2. behandling i uge 6. 
 
 b. Valg 
 Niels, Jeanette og Lars stiller op 
 
 c. Forslag til resolutioner og vedtagelser 
 Evt. Resolution om samarbejdsproblem og psykisk arbejdsmiljø 
 
 d. Andet 
 Er der særlige budgetjusteringer, som skal udtænkes? 
 Pensionisterne? 
 Indkaldelse til GF i Folkeskolen 
 Plakat om GF ca. 1.02.2010 
 Volleystævne evt. samme dato som GF.  
 
Pkt. 10. Psykisk arbejdsmiljø på skolerne 
 John redegjorde for status vedr. de store problemer vedr. 
 psykisk arbejdsmiljø på 5 skoler. 
 Der bliver lavet en detaljeret status af situationerne vedr. 
 psykisk arbejdsmiljø på skolerne i Ballerup. 
 Brevet sendes til Bjarke Huus, med kopi til Dorrit Christensen 
 og borgmesteren. 
  
Pkt. 11 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Evt. kandidater efterlyses 
 Medlemsmøderegnskaber skal afleveres 
  
Pkt. 12 Eventuelt 
 Kursus for seniorer omtalt 
 
 Referent: Jørgen       

 
 

 


