
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 1. februar 2010  
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Pia Scharffenberg 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Thomas, Jørgen 
Deltog: Frede 15b-19, Peter 15d-19, Jeanette 13-17. 
  
Pkt. 13 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 18. januar 2010
 Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 14 Meddelelser 
 
14.1 Orientering om møde d.19.1.2010 i sektorudvalget for skoleområdet. (Niels 

og John) 
Omtalt: lønsumsstyring, hvor udmeldinger stadig ikke bliver udsendt, 
og hvor uddannelse af TR-ere stadig mangler. Stadig problemer med 
overholdelse af retningslinier fra forvaltningens side. Referatet udsendes 
senere. 
 

14.2 Orientering om møde i pædagogisk samråd d.19.1.2010. Dagsordenen var 
drøftelse af inklusionsstrategien og dialogbaseret aftalestyring (Frede og 
John) 
Referatet er udsendt på konferencen. 

 
14.3 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 21.1.2010. Punkterne var 

orientering fra hovedstyrelsen, diverse udvalg under HV, OK11, ”Vores 
skole” og udmøntning af OK08. (John) 
Orientering givet. 

 
14.4 Der har været møde om ansættelsesvilkår for pensionerede tjenestemænd 

(Niels) 
Husk der er indgået en kommunal aftale, der stadig er gældende. 

 
14.5 Der har været lønforhandlinger med Ballerup Kommune d.27.1.2010. 

Behandles under pkt. 16 
 
 
14.6 Der er sendt brev til skolechefen vedrørende psykisk arbejdsmiljø på 

skolerne, samt uenighedsreferater på Højagerskolen, Østerhøjskolen og 
Måløv skole. (Niels og John) 
Brevet til skolechefen offentliggøres på hjemmesiden. 

 
14.7 Der er sendt brev til Skole og Unge og Personale og Udvikling om 

personsag (John og Niels) 
Orientering givet. 

 
14.8 Sekretær træf blev omtalt. 



 
 
14.9 Revision tirsdag og torsdag 

Omtalt 
 
14.10 Kommende pensionistarrangement omtalt. 
 

. 
Pkt. 15 GF 2010 

a. 1. udkast til beretning behandles. Bilag vedlagt. 
Udkast gennemgået – kommenteret – tilrettes. 

  
b. Forslag til resolutioner og vedtagelser 
Ingen konkrete initiativer. 

 
c. Valg 
Kandidater som kongresdelegeret og fanebærer omtalt. 

 
d. andet 
Budget/regnskab: Forslag uddelt og kommenteret. Evt. kontingentstigning 
blev diskuteret. 
Forslag til vedtægtsændringer blev uddelt. 
 

Pkt. 16 Forhandlinger om lønaftale. 
 Drøftelse og beslutning 
 Status beskrevet. Punktet behandlet. 
 
Pkt. 17 Kerneopgaver 

Drøftelse af det kommunale indsatsområde ”Fokus på 
kerneopgaver” 
For at mindske stress og arbejdspres er det et mål for kommunen, at der 
kommer bedre APV-ere i 2011. 
Udvalgte fokusområder der kunne være interessante: 
Teamsamarbejdet 
Sagsgangen ved inklusion/specialundervisning 
Undervisning 
Bedre efteruddannelse. 
  

Pkt. 18 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Orientér medlemmerne om brev på hjemmesiden om det psykiske 
arbejdsmiljø. 
Foreløbig dagsorden til GF ophænges på lærerværelserne. 
 

Pkt. 19 Eventuelt 
 
 Intet. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 



       
 
 

 


