
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
 
Referat af styrelsesmøde mandag den 7. juni 2010 kl . 12.15 
på kredskontoret 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Jørgen 
Deltog:  Peter (89-92)  Georg (85-89) 
 
Pkt. 85 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 31.5.2010  
 Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 86 Meddelelser 

1. Referat af forhandlingsmøde med Ballerup Kommune torsdag den 27. maj 
uddelt (Jeanette og Niels). Mødet er tidligere refereret 
Ingen kommentarer. 
 

2. Der er udsendt Faglig bulletin og invitation til demonstration (Jeanette og 
Niels) 
Ingen kommentarer. 
 

3. klip fra Ballerup Bladet om besparelserne uddelt (Jeanette og Niels) 
    Ingen kommentarer 
 

4. Der var møde i SUS tirsdag den 2. juni (Jeanette og Niels). 
Udtalelse fra medarbejdersiden uddelt 
Ingen kommentarer 

 
5. Der er udsendt oversigt over Pædagogisk Samråd 2009/10 (Frede) 

Ingen kommentarer. 
 

6. Der var forhandlingsmøde torsdag den 3.juni med Ballerup Kommune 
(Jeanette og Niels). 
Punkter: 1. personsag  2. akkorder for prøver  3. akkord for PPR-funktion  
4. SSP-kontaktlærere  5. koordinerende skolebibliotekar  6. 
skoleidrætsklubber  7. arbejdstids-aftale og kommuneakkorder 

Ad.2:  Akkordaftale udarbejdet. 
Ad.3:  Undersøges stadig. 
Ad.4:  Hedegård + Rugvænget laver pilotprojekt på de 114 timer. 
Ad.5:  Akkordaftale indgået for midlertidig PC-leder. 

  Ad.6:  I perioden aug.-okt. Vil der ikke være undervisning, men aktuelle     
elever ”fanges ind”. Ingen aftale om funktionslærertillæg 

  Ad.7   Aftaler underskrives snarest. 
  
7. Der var møde i Skoleforum om spareforslag torsdag den 3.juni (Frede og 

Niels) 
Referat udsendt på konferencen. 
 



Pkt. 87 De kommunale besparelser (Jeanette og Niels)  
 Nye ideer fra forvaltningen  til sparekataloget er udsendt på konferencen. 
 4 fagforeninger deltager i demonstrationen d. 10.6 
 Inspirationsside til slogans uddelt. 

D. 18.-19.6 afholder kommunalbestyrelsen sit budgetseminar, hvor mange 
beslutninger reelt tages. 
 

Pkt. 88 OK 11 –beslutning. Niels      
 Opbakning til kredsens udspil med følgende kommentarer: 
 Krav om efteruddannelse drøftet, tilføjelse om akkordtillæg for  

ny-lønnere. 
Lærere på ny løn kan gå en del ned i løn, hvis de har mange akkordtimer 
eller anden tid på mødeplanen (en justering af vores lønpolitik kan blive 
aktuel) 
Normalklassetillægget bør prioriteres højere. 
Vores prioritering fastholdes iøvrigt. 
 

Pkt. 89 Arbejdstidsaftalen – beslutning (Jeanette og Niels) 
 Møde med DLF og KL d.8.6 

Følgende temaer omtalt: Teamsamarbejdet, fleksibilitet, inklusion, 
besparelser, ressourceneutralitet, tilstedeværelse, holddannelse. 
 

Pkt. 90 AKUT-fonden -  beslutning (Jeanette og Niels) 
 Problematikken diskuteret. 
 BLFs årsplan sendes til skolelederne. 
 
Pkt. 91 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 

1. Husk mødet i morgen: Parkskolens kantine kl. 13.30 
 

2. Mobilisér medlemmerne til demonstrationen på torsdag. 
Husk plakater og gode indslag/idéer 

 
3. Husk reception for Annelise på fredag. Hun fortjener vi møder talstærkt 
op. 

 
4. Der er budgetmøde på Tapeten d. 14.6 kl 9.30 - 11.00. 
 

Pkt. 92 Eventuelt 
 Loftet i fysiklokalet på RU er faldet ned. Afgangsprøver udsat. 
 Regler for åben debat på skoleintra diskuteret. En god idé, hvis 

lederen er ansvarshavende og en lærer er administrator. 
 Tak til Sanne for dejlig kage. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 

 


