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Pkt. 26 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 8. februar 2010
  
Pkt. 27 Meddelelser 
 
27.1 Der har været afholdt møder med Ballerup kommune d. 8. februar, d.10. 

februar og 12. februar om en ny lønaftale og fem konkrete uenigheder 
mellem skoleleder og TR på tre skoler. Den nye lønaftale og referater af 
afgørelserne i fire af uenighedssagerne er udsendt. Lønaftalen behandles 
under pkt. 29 og uenighedsreferaterne behandles under pkt. 31 (Niels). 

 
27.2 Faglig Bulletin om lønaftalen er udsendt og skal uddeles (Niels). 
 
27.3 Orientering om møde i hovedudvalget d. 10.2.  

Orientering om budgettet for 2011: Det ser ikke så godt ud. Der orienteres 
nærmere på møde for TR d. 17 marts. 
Sygefraværet: Fraværet er svagt faldende fra 2008 til 2009, fordi 
”organisationen er blevet bedre til at afslutte sygefraværssager” (folk bliver 
afskediget tidligere end før). Der blev udleveret statistisk materiale om 
sygefraværet fordelt på køn, alder og sektorer.  På skoleområdet er 
sygefraværet faldende med 0.3 %, men stigende tilsvarende på 
klubområdet. Fraværsprocenten er 4,9 % på skole & Unge området både i 
2008 og 2009.  
Sygefraværspolitik: Diskussion om deltagerkredsen til rundbordssamta-
lerne. Det endte med, at den enkelte medarbejder fortsat har ret til at få en 
repræsentant fra den faglige organisation med som bisidder, hvis man 
ønskede det.  
Rusmiddelpolitik: Der er sket en opstramning af politikken, men fortsat 
mulighed for lokale dispensationer efter aftale med lederen.  
Psykologhjælp: oversigt udleveret. Skole & Unge er den personalegruppe 
der oftest gør brug af denne mulighed.  
Oversigt over anmeldte arbejdsskader i 2009 er udleveret. Kopieres til 
AMU. 
Kort orientering om vedligeholdelsesplanen, diverse konferencer og 
nedsættelse af ligestillings/mangfoldighedsudvalg og studierejsefond. 
 

27.4 Orientering om møde i Hovedstaden Vest d. 11.2.  
Hovedpunktet var en orientering fra A kassen. Endvidere blev der 
orienteret om møde i hovedstyrelsen, diverse udvalg og tilbagemelding fra 
kredsene om forhandlingerne om en ny lønaftale (Niels). 



27.5 Der er udsendt en invitation til TR og SR (især nye men også for andre 
interesserede) om kursus 16-17 marts – alternativt 16-17. september om 
lokale forhold i Ballerup. 

  
27.6 Der er indgået aftale om de seniorpolitiske initiativer for 2010 og 2011. For 

FTF-gruppen vil samtlige medarbejdere mellem 57 og 59 år få 1 seniordag 
i hvert af de to år. Der sendes brev ud fra Personale & Udvikling til 
medarbejdere og ledere. Findes som nyhed på Giraffen 16.2.2010. Vi er 
bedt om at videregive orientering til medarbejderne (Niels). 

 
27.7 Der er udsendt en invitation til temadag 4.marts (Jørgen) 
 Omtalt. 
 
27.8 Orientering om Arbejdsmiljøforum Vest 11.2.2010 (Jeanette)  
 Omtalt. 
 
27.9  Johns reception annonceres til medlemmerne. 
 
Pkt. 28 GF 2010 

a. regnskab og budget 
Ændringer af regnskab i forhold til det d. 8.2 fremlagte omtalt 
Kontingentstigning for 1.4 – 1.12 anbefales til GF (15 kr./md for 
fraktion 1 og 2. 6kr/md  for pensionister) 
Uændret kontingent i 2011 anbefales til GF  
b. andet  
Revisionsudtalelse oplæst og underskrevet af styrelsesmedlemmerne. 
 

Pkt. 29 Lønaftale 
 Orientering. 
 Referat af møde med kommunen d. 14.1 gennemgået. 
 Lokalaftale om løn gennemgået. 

Husk ingen nye aftaler om koordineringstillæg på under 100 
timer. 
  

Pkt. 30 Forflyttelsesaftale 
 Orientering, drøftelse og beslutning 
 Forløbet gennemgået. 

Der rettes henvendelse til DLF om juraen i forbindelse med 
sammenblanding af forflyttelser og afsked. 
Sagen tages op i sektorudvalget. 
TRs rolle diskuteret. Vigtigt med fælles aftaler på skolerne. 
 

Pkt. 31 4 Uenighedsreferater 
 Orientering, drøftelse og eventuel beslutning 
 Bilagene er udsendt 12.2.  
 Afgørelserne gennemgået. BLF fik ret i alle sager. 
 
Pkt. 32 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 



1. Medlemmerne orienteres om forlængelse af aftale om én seniordag til de        
57-59 årige 

•  
• 2. Lønaftalen skal udsendes til medlemmerne. 
•  

3. Medlemmerne skal orienteres om Johns reception. 
 

Pkt. 33 Eventuelt 
 Spørgsmål om indgåelse af 08-aftale på Maglemosen. 
 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


