
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 31. maj 2010 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Pia Scharffenberg 
Referent: Arne Clausen. 
Afbud: Jørgen, John 
 
Pkt. 75 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 10. maj 2010 
 Ændring: pkt. 68.9 Pæd. Samråd ændres til Pæd. Udvalg 
 Referatet blev herefter godkendt. 
 
Pkt. 76 Meddelelser 
 
1. Referat af forhandlingsmøde den 12. maj med Ballerup Kommune uddelt. Mødet er 

tidligere refereret (Jeanette og Niels) 
Ingen kommentarer. 
  

2. Lokalaftale ’Løn for lærere uden grunduddannelse som lærere i Ballerup Kommune’ 
er underskrevet den 27. maj 2010 og uddelt. Er tidligere omtalt (Jeanette og Niels) 
Ingen kommentarer. 
 

3. Styrelsens oplæg til OK-debat på skolerne blev udsendt den 18. maj 2010 
(Jeanette) 
Niels og Jeanette har deltaget i faglige møder på enkelte skoler. 

 
4. Der var temadag i Hovedudvalget den 19. maj 2010 (Niels) 

Omtalt. 
 
5. Jeanette og John var til stormøde i Fredericia den 20.5.2010 (Jeanette) 

Ringe opbakning fra Ballerup. Flere forklarlige årsager. 
 
6. Der var møde i FPPU den 21. maj 2010. Punkter: Løngaranti, frivillige 

fratrædelsesordninger, seniorordninger (Niels) 
Løngaranti: Ingen garanti fra BK til personalegrupper der fyres, når de evt. vender 
tilbage til samme job. 
Frivillige fratrædelsesordninger: Skal ifølge BK finansieres lokalt. 
Seniorordninger: BK mener at ordningen er blevet for dyr (nu 2,3 mill) og ønsker kun 
at bruge 1 mill. 
 

7. Der var ekstraordinært styrelsesmøde den 25. maj 2010 om Ballerup Kommunes 
spareplaner. Ballerup Kommunes samlede sparekatalog blev udsendt den 20. maj 
2010, og uddrag blev udsendt den 25. maj 2010. Hvidbog udsendt den 26. maj 
2010. Behandles under pkt. 77 
 

8. Referat af møde i Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 18. maj 2010 udsendt 
(Frede) 
Ingen kommentarer. 

 



9. Lokalt resultat af DLF’s undersøgelse om næste skoleår udsendt (Jeanette og Niels) 
5 skoler deltog. Diskuteret. 

 
10. Reklamefolderen ’Stærk skole’ fra BUPL uddelt (Jeanette og Niels) 

Pædagogernes rolle i undervisningen tages op på møde efter sommerferien. 
 
11. ’Aben’ blev overgivet til borgmesteren den 27. maj 2010 (Niels) 

Omtalt 
 
12. Der var forhandlingsmøde med Ballerup Kommune den 27. maj 2010 (Jeanette og 

Niels): 
a. Akkord for prøver (deltagelse af Dorte Krøll Schwartz) for skoleåret 10/11 
Naturfagsprøver omtalt 
 
b. Forhåndsaftale uuddannede lærere 
Aftale underskrevet. 
 
c. Opfølgning på Christina Harting 
Endnu uafklaret. 
 
d. Akkord/udlånsaftale for Karina Jørgensen 
Til overvejelse. 
 
e. Arbejdstidsaftale + kommuneakkord næste år 
Underskrevet. Nuværende aftale fortsætter med små ændringer. 
 
f. Sikkerhedsrepræsentanter på skolerne 
Kommunal beslutning: Fra aug.2011 kun en sik,rep. pr. skole  
 
g. Koordinerende skolebibliotekar 
Midlertidig ansættelse på PC indtil endelig afgørelse 
 
h. Skoleidrætsklubber 
1 lærer + 1 pædagog pr. skole til 1-3 klasse elever. Funktionstillæg omtalt, men 
usikkert hvordan det skal administreres. 
 
i. Evt. 
Unge 2 projektet bliver hvor det er. 
 

13. Brev til SSP-kontaktlærerne udsendt til videre foranstaltning (Niels) 
Omtalt. Se opgaver. 

 
14. 3 sider fra ’Danske Kommuner’ no 17/2010 om skole uden skema uddelt til 

orientering (Niels) 
Ingen kommentarer. 

 
15. Der var formøde på B-siden i SUS den 31.5.2010 (Jeanette og Niels) 

Fælles skrivelse fra B-siden om sparekataloget. 
 



16. Kørselsseddel er lagt ind på http://www.kreds21.dk/blf/blanketter+og+formularer 
(Lars) 
Omtalt. Husk 2 kopier. 

 
17. Fagligt Ansvar arrangerer stormøde i København den 2. juni (Jeanette) 

Invitation er udsendt. 
 

     18. Michael Krautwalds svar om ændring af styrelsesloven uddelt. 
 
     19. Pensionistudflugt (Byvandring) omtalt 

 
Pkt. 77 Ballerup Kommunes budget 2011 Drøftelse og beslutning  

(Jeanette og Niels)  
 Der afholdes demonstration d.10.6 kl. 16.30 ved Ballerup Rådhus. Det er  

afgørende, at der er stor opbakning. 
 Arbejdsgruppe nedsat (Niels, Jeanette, Sanne, Anette) 

Skolerunde om TRs orientering af skolebestyrelserne og afholdelse af 
faglige møder.  
   

Pkt. 78 Overgang til A08 Drøftelse og beslutning (Jeanette og Niels) 
 Ang. Fællesmødet med Kommunen, DLF og KL er Anders Bondo blevet 
orienteret om det uheldige i at diskutere A08 samtidig med, at der er 
nedskæringer på bordet.  
 

Pkt. 79 BLF’s årsplan for næste skoleår Drøftelse og beslutning  
(Jeanette og Niels) 

 Forslag uddelt. Mangler dato for sommerafslutning, ellers godkendt. 
 
Pkt. 80 Arbejdstidsaftaler for næste skoleår (Jeanette og Niels) 

a. De kommunale aftaler 
Fortsætter med små ændringer (Bl.a. SSP) 
b. Skoleaftalerne 
Så småt ved at komme i gang. Funktionslærernes arbejdstid diskuteret. 
 

Pkt. 81 Seniorpolitik. Drøftelse og beslutning. (Niels) 
Kommunen ønsker at holde udgiftsniveauet på 1 mill.  
En central ordning anbefales af os. 

 
Pkt. 82 Plan for arbejdet med profilskoler. Drøftelse og beslutning.  

(Jeanette og Niels) 
 Pæd. Samråd arbejder med sagen 
 Vil også blive taget op i Pæd. Udvalg. 
 
 
Pkt. 83 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 
 Opgaver: 

1. Kontakt SSP-medarbejder på skolen og få kommentar til 
arbejdsbeskrivelsen og lidt om vilkår. 



•  
• 2. Skab opbakning til demonstration d. 10 kl. 16.30 på Ballerup  
• Rådhusplads.  
•  

3. Udtalelser fra skolerne til sparekataloget sendes til Niels, politikerne (og 
skolebestyrelsesmedlemmer) 

•  
4. I forbindelse med skoleaftalerne: hvis arbejdstiden for funktionslærerne 
skal forhandles, skal det ske uden hensyn til tillægget. 
 
5. Husk Annelises reception d. 11 kl. 13. 
 
Punkter til kommende møder: 
Brug af AKUTfonden 
Pædagoger i skolen (Jf. reklamefolderen:Stærk skole) 
SSP-arbejdet 
Fællesmødet d. 8.6 
 

Pkt. 84 Eventuelt 
 Intet 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


