
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmøde mandag den 16. august 2010  
kl. 12.15 på kredskontoret. 

 
Dirigent: Lars Nilsson  
Referent: Arne Clausen 
Afbud: John 
Deltog: Sanne (pkt. 103-108) 
 Velkommen til nye styrelsesmedlemmer: 
 Morten (RO), Jens (GR), Yoa (RU), Barbara (Kongr.) 
  
Pkt. 100 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 21. juni 2010  
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 101 Meddelelser 
 

1. Der er den 24. juni udsendt kopi af brev til Ballerup Kommune om      
kommuneakkorder. Er også uddelt. Behandles under pkt. 106 (Jeanette og 
Niels) 

 
2. Der er uddelt referat af forhandlingsmøde den 3. juni og 15. juni 2010. Er 

tidligere behandlet (Jeanette og Niels) 
 

3. DLF medvirker til løsning af lønsager på Hø (Anette og Niels) 
Afgørelse af uenighedspapir blev først effektueret efter DLFs medvirken.  

 
4. Der er udsendt styrelsesvedtægten + dagsorden til Pæd. Samråds møde 

den 18. august (Frede) 
Ingen kommentarer. 

 
5. Der er udsendt invitation til kursusdag for nyvalgte SR'ere den 6. oktober 

(Jeanette) 
Ingen kommentarer. 

 
6. Der er udsendt invitation til fælleskonferencen, uddeles til mødeleder, TR-

suppleant og sikkerhedsrepræsentant på hver skole (Lars) 
Husk tilmelding til Lars. 

 
7. DLF har udsendt resultaterne af undersøgelsen om lokal løndannelse 

(Niels) 
Resultaterne lægges på konferencen 

 
8. Tid og tillæg for TR m.fl. er indberettet (Niels) 

Kontrolleres af TR. 
 

9. Ballerup Kommune har fået afslag på ansøgningen til Forebyggelsesfonden 
om midler til projektet: "Den anerkendende og nærværende teamkultur" 
(Niels). 
Ingen kommentarer. 



 
10. ’Folkeskolen’ har rettet forespørgsel til BLF (Morten) 

Handler om hvorvidt der er grundbogskrav til begynderlæsning. 
Sagen undersøges af TR 

 
11. Der var forhandlingsmøde den 16.8.2010 med Ballerup Kommune om A08. 

Behandles under pkt. 103 (Jeanette og Niels) 
 

12. Orientering om skolelister (Lars) 
Omtalt. 
 

13.Vi har modtaget info-materiale til nye medlemmer (Jeanette) 
Ligger på kontoret til uddeling  

 
14.Der indsamles SU-retningslinjer (Jeanette) 

 Retningslinierne sendes til konferencen. 
 

15. Program for Medlemskursus omtalt. 
 

 
Pkt. 102 Kongressen Drøftelse. (Jeanette, Barbara og Niels) 
 Der er overenskomstkongres d. 9.-10. september. 

Vi ”skylder” 1,23% som vi har fået ”for meget” i løn. Det er endnu uafklaret 
om nuværende overenskomst kan forlænges uændret. Det ser ud til at HS 
udspillet til overenskomstkrav bliver udgangspunkt for en beslutning.  
Konflikttemaet kommer sikkert til diskussion. 
           

Pkt. 103 Forhandlingerne om A 08 Drøftelse og evt, beslutning  
(Jeanette og Niels) 
Ønske fra BK at vi indgår en 08-aftale. 
Ønske fra BLF at aftalen bliver resourceneutral i forhold til 05 (KTO) aftalen 
Og at det ikke vil blive brugt som spareobjekt. 
Lang diskussion. Enighed om mandat. 
 

Pkt. 104 Status på Ballerup Kommunes budget 2011 Drøftelse  
(Jeanette og Niels) 

 Ifølge status pr. 18. juni: Besparelserne på holddannelse, valgfag,  
modersmålsundervisning og  skolerejser er bortfaldet. 

 Besparelserne på ændret undervisningstid (8,15 mill) opretholdes. 
  
Pkt. 105 Styrelsens kursusdag d.23.8.2010 Drøftelse (Jeanette og Niels)
 Emne: Gennemgang af arbejdstidsaftalen   
  
Pkt. 106 Kommunale arbejdstidsaftaler, skoleaftaler og løntjek 2010/11  

Drøftelse og evt. beslutning (Jeanette og Niels) 
 Arbejdstidsaftalen er færdig 
 Kommunale akkorder mangler lidt 
 Skoleaftalerne er færdige (enkelte endnu ikke underskrevet.) 
 Medlemmerne tilbydes løntjek. 
 



Pkt. 107 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

 
1 Husk tilmelding til Fælleskonferencen d. 8.9 til kontoret 
 
2. Se om du får dit TR-tillæg (ca 600,- pr måned) 
 
3. Undersøg om lærerne skal bruge "Den første læsning" i indskolingen.  
Meld tilbage til kontoret. 
 
4. SU- Retningslinier sendes elektronisk til konferencen. 
 
5. Skoleaftaler sendes til konferencen 
 
6. Undersøg, hvornår din skole holder sommerferieafslutning og meld det til 
Lars. 
 
7. Aktivitets- og mødeplaner afleveres til Niels og der aftales tid for 
gennemgang. 
 
8. Medlemmerne tilbydes løntjek. I første omgang kan de måske selv klare 
det v. h. a. løntjekkeren på hjemmesiden.  Ellers gør TR det og hvis det er 
særligt vanskeligt inddrages Niels. 
 
9. Hold evt. fagligt møde om, hvorvidt en lønnedgang i forbindelse med den 
næste overenskomst skal udløse konflikt eller ej. 
 
Så få var opgaverne denne gang. Vel mødt til et nyt skoleår. 
 
Punkt til kommende møde: 
Brug af AKUT-fonden. 
 

Pkt. 108 Eventuelt 
 Stefan udmelder kredsens kursuspolitik. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


