
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 21. juni 2010 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 

Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Kenneth. 
 

Pkt. 93 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 7. juni 2010  
 
Pkt. 94 Meddelelser 
 

1. Der var pensionistudflugt tirsdag den 8. juni (Stefan) 
Som sædvanlig et vellykket arrangement. Denne gang med 83 deltagere. 
 

2. Der var A08-arrangement tirsdag den 8. juni – behandles under pkt. 95 
 

3. Der var årsafslutning i Pædagogisk Samråd onsdag den 9. juni. Referat udsendt          
(Frede)  
 

4. Sektorsikkerhedsudvalgets medarbejderside har vedtaget en udtalelse om    
budgettet. Er udsendt (Niels) 
 

5. Datoplan udsendt. Rettelse: ny dato for fælleskonferencen 8. september (Stefan) 
Deltagerne informeres af Trerne. 
 

6. Georg og Frede var til DLF-temadag torsdag den 10. juni (Frede og Georg) 
Orientering om lovændringer. Udsendes på konferencen. 
 

7. Der var demonstration torsdag den 10. juni – behandles under pkt. 96 
 

8. Der var afskedsreception for Annelise fredag den 11. juni (Niels) 
Fint arrangement. 
 

9. Der var budgetmøde mandag den 14. juni - behandles under pkt. 96 
 

10. Der var møde om helhedsaftale på PPR tirsdag den 15. juni (Sanne og Niels) 
Ingen væsentlige ændringer for kommende skoleår. 
 

11. Der var møde med Ballerup Kommune tirsdag den 15. juni (Niels): 
1) Opfølgning personsag  2) Uforbrugte lønmidler  3) Akkordaftale og frikøb FTR 
og FTRS  4) SSP-kontaktlærere  5) Arbejdstidsaftale og kommuneakkorder  6) 
Uenighed på Gr 
Ad.1 omtalt.  Ad.2 Særligt tillæg forhøjes en lille smule. Ad.3 Sagen afgjort efter 
møde med skoleleder. Ad.4 Pilotprojekt iværksættes på HE og EG. Ad.5 
Arbejdstidsaftalen er underskrevet, kommuneakkorder underskrives snarest. 
Ad.6 1 sag afgjort, 2 resterer. 
 



12. Der var møde med Ballerup Kommune om A08 onsdag den 16. juni – behandles 
under pkt. 95 
 

13. Der er udsendt revideret sparekatalog - behandles under pkt. 96 
 

14. Der er udsendt husker om aktivitets- og mødeplaner (Niels) 
Se pkt. 98 
 

15. Der var medlemsmøde onsdag den 16. juni på La (Kenneth og Niels) 
Omtalt 
 

16. Der var overrækkelse af kage + rugbrød + argumenter til kommunalbestyrelsen 
fra BLF fredag den 18. juni (Sanne og Niels) 
Billeder kommer på hjemmesiden. 
 

17. Styrelsen holdt sommerafslutning fredag den 18. juni (Stefan) 
Godt arrangement. 
 

18. Der er udsendt henvendelse til TR om retningslinjer (Lars) 
Se pkt.98 
 

19. Ishøj Strand Vandrehjem valgt til kredsens uddannelsesweekend. 
 
20. Kommunens seniorordning kommer på HU mødet d. 22.6.  

 
 
Pkt. 95 Overgang til A08 (Jeanette og Niels). Drøftelse  

Arrangement med Anders Bondo og kommunen omtalt. Jeanette og Niels 
aftaler med Dorrit Christensen på hvilken måde møder om A08 skal 
struktureres. Det bliver vigtigt at få aftalt en god A08, der ikke bliver en del 
af et spareprojekt. 
   

Pkt. 96 De kommunale besparelser (Jeanette og Niels). Drøftelse 
Bilag: Revideret sparekatalog er udsendt 
I forbindelse med forslaget om de kommunale besparelser har kredsen 
iværksat følgende aktiviteter: 
Udsendelse af Faglig Bulletin. 
Diverse indlæg i Ballerup Bladet. 
Demonstration på Rådhuspladsen. 
Udsendelse af Hvidbog. 
Udtalelser fra 2 skoler. 
Kage/Rugbrød arrangement/happening. 
Informationer til Skolebestyrelserne. 
 

Pkt. 97 Ansøgning om støtte til Det alternative Sorømøde (Jeanette og  
Niels). Beslutning. Indstilling: vi støtter med 1.000 kr. 

 Indstilling godkendt. 
 
 
 



Pkt. 98 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste  
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 

• Orienter om flytning af Fælleskonferencen til d. 8.9 til deltagerne  
 
• Få aktivitets- og mødeplaner (dem der også udleveres til lærerne) og send  
                   dem til kredsen. 
 
• Send oversigt over SU- retningslinier på skolen til AMU. 

 
Hvis der er lærere, der får trukket tilsagn om seniorordning 
tilbage, skal kredsen straks orienteres. 
 

Pkt. 99 Eventuelt 
 Farvel og tak for den gode arbejdsindsats gennem mange år til 
 Pia, Georg og Jørgen 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


