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Referat af styrelsesmøde mandag den 27. september 2 010 kl. 12.15 på 
kredskontoret 
 
Dirigent: Anette 
Referent: Arne 
Pkt. 127 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 13. september  
 Referatet godkendt 
 
Pkt. 128 Meddelelser 

1. Referat af møde med Ballerup Kommune de. 15. juni 2010 er 
underskrevet og uddelt. Mødets indhold er tidligere behandlet. 

2. Ballerup Kommune har afholdt budgetmøde 14.september. 
Behandles under pkt. 129 

3. Der var sektorsamarbejdsudvalgsmøde den 14. september.  
Budget – BFO, herunder at BFO-ledere ikke kan deltage  
automatisk i skolebestyrelsesmøder, men kan indkaldes til 
særskilte punkter – seniorordninger. 

4. Der var møde i Pædagogisk Samråd d. 15. september. Referatet 
er udsendt  
Teamet tillægges større og større vægt for at inklusionsarbejdet 
fremover skal blive en succes. 
Skolerne kan fremover entreer med PC for at lave specifikke   
kurser for den enkelte skole 
Borgmesteren modererede sine synspunkter i forhold til på 
Fælleskonferencen, med hensyn til hvem, der havde skylden for 
sammenbruddet i A08- forhandlingerne. 

5. Der er udsendt Faglig Bulletin den 16. september. 
Behandles under pkt. 130. 

6. Der var møde i Skoleforum d. 16. september. Referat er udsendt. 
7. Der er udsendt brev til medlemmerne om direktørens brev. 

Behandles under pkt. 130. 
8. Der er temadag d. 20. september for TRS hele dagen og TR den 

halve dag. Arbejdstidsaftalerne, løn, aktuelle emner. Ønske til 
næste gang: Aktivitets- og mødeplaner. 

9. Der var møde med skolechefen den 21. september. Behandles 
under pkt. 130 

10. Der er indkommet en del kopier af udtalelser fra skolerne: 
Behandles under pkt.130. 

11. Der var møde i mini KTO de. 24 september 
12.  Hovedstaden Vest kursusforum tænker på at udbyde et kursus       

med titlen "Når lærere bliver fyret". KK-udvalget sender en 
repræsentant. Desuden interesse fra enkelte andre tr'er
 Lars er ved at indhente tilbud på nyt tag og kvistinddækninger. 

   
Pkt. 129 Budget 2011 i Ballerup og den aktuelle situation  

Drøftelse, evt. beslutning (Jeanette og Niels)   
 Budgetmøde på Tapeten: Intet nyt. 
 Reaktioner fra skolerne omtalt 



 Møde med borgmester og Dorrit d. 27.9 omtalt 
Vi afventer nu kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet  

 
Pkt. 130 Aktuelle løn- og arbejdstidssager  

Drøftelse, evt. beslutning (Jeanette og Niels)   
Referat af møde med kommunen af 21.9 omdelt og 
gennemgået. 
Kommuneakkorder er indgået. 
 

Pkt. 131 Inklusionsbegrebet 
Drøftelse, evt. beslutning (Frede)   
Inklusionsbegrebet og "misbruget" af Salamancatraktaten blev 
diskuteret. Vi kom ind på specialskolernes dilemma, fordi det 
for ofte kommer til at handle om økonomi og ikke elevens tarv. 
Vi skal holde fast i, at eleven altid skal have det bedste mulige 
tilbud i sit nærmiljø. Internt placeres punktet i den nære fremtid 
hos AMU-udvalget og Pædagogisk udvalg, før punktet igen 
bringes op i større forum. Det blev foreslået at tage kontakt til 
Speciallærerforbundet, for at høre om deres synspunkter. 
                                        

Pkt. 132 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

 Indbydelse til Åbent kursus uddeles. 
 Tal med bh.kl.ledere om pkt.2a i referat af 21.9 (se punkt 130) 
 Undersøg organisationen af SkoleSundNettet, hvis det er på 

din skole. 
 

Pkt. 133 Eventuelt 
Ønske om flere tr-møder således at de nye tillidsfolk får 
mulighed for at høre om, hvilke problemer, 

 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


