
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
 
Referat af styrelsesmøde mandag den 8. november 201 0kl. 12.15 på 
kredskontoret.  
 
Dirigent: John 
Referent: Arne 
Afbud: Morten, Verner 
 Julie deltog som suppleant for Anette (HØ) 
 
Pkt.139 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 27. september og 
 9. oktober 2010  
 Referaterne godkendt. 
 
Pkt.140 Meddelelser 

 

1. Der var møde den 11. oktober med Ballerup Kommune om besparelser (Jeanette 
og Niels). Indgår i pkt. 143 
 

2. Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober budgettet for 2011 (Jeanette og 
Niels). Indgår i pkt. 143 
 

3. Der udsendtes Faglig Bulletin om budgettet den 13. oktober (Jeanette og Niels). 
Indgår i pkt. 143 
 

4. Der var møde i Fagligt Udvalg den 25. oktober om A05 (Niels). Indgår i pkt. 143 
 

5. Der var afskedsreception for Lene Magnussen den 28. oktober(Niels) 
Omtalt 
 

6. Der var MED-konference den 4. november (Niels + andre deltagere) 
Mødet blev refereret. Ledelserne fra skolerne var fraværende.  
 

7. Der var møde i Det Fælles Personalepolitiske Udvalg den 5. november om 
seniorpolitik(Niels) 
Der er ingen penge til ønsket om en ordentlig seniorpolitik.  
 

8. Der er udsendt referat af møde i Pædagogisk Udvalg den 1. november (Frede) 
Særlig inklusionsstøtte ønskes på styrelsesdagsorden. 
Ny rummelighedsundersøgelse blev varslet. 
 

9. Der er udsendt invitation til: Tema-dag for alle TR/SR - ’Hvordan kan vi bevare 
solidaritet og anerkendelse i en tid med økonomisk nedgang’. Tirsdag d. 30. 
november fra kl. 8.30 i Baltoppen (Niels) 



Omtalt 
 

10. Der var møde i ’Hovedstaden V’ den 14. oktober.  Partnerskab, bruttoløn, 
ledighed, kommunale besparelser, OK 11, IT, skolestruktur (Niels) 
De kommunale besparelser i omegnskommunerne blev diskuteret. 
 

11. Der er bragt en aktuel kommentar fra BLF på kreds21.dk om regeringens og 
oppositionens visioner for folkeskolen (Frede, Barbara og Niels) 

 
12. Der var hovedstyrelsesformøde den 8. november (Jeanette og Niels) 

Omtalt 
 

13. BLF har henvendt sig til Arbejdstilsynet (Jeanette og Niels) 
Tilsynet er rykket for en reaktion ang. Højagerskolen 
 

14. Der er udsendt referat af sektorsamarbejdsudvalgets møde den 14. september. 
Mødet er tidligere refereret (Jeanette og Niels) 
 
 

15. Der har igen været aldersbetingede udfald (af IT) på kontoret (Claus og Niels) 
Computersituationen er midlertidigt stabiliseret. 

 
16. Pensionsaften omtalt. Invitation kommer på konferencen. 

 
17. Pensionisttur omtalt 

 
18. Seminar for kredsens kursusansvarlige afholdt 4.-5.11 

Styrelsesevaluering af internt kursus i BLF kommer senere. 
 

 
Pkt. 141 Ballerup Kommunes politik ved afskedigelser 

Beslutning (Jeanette og Niels) 
Bilag:  
BLF’s brev til borgmesteren af 15. oktober 2010 (udsendt) 
Dorrit Christensens svar (uddeles)  

 Nyt brev afsendes til Dorrit Christensen med kopi til borgmester 
 
Pkt.142 Ballerup Lærerforenings arbejdsmiljøpolitik 

Drøftelse og beslutning (Jeanette) 
Forslag til politik uddelt. Gennemgået og diskuteret. 

 Fremlægges på Generalforsamling. 
 
Pkt.  143 A 05 

Drøftelse og beslutning (Jeanette og Niels)  



 Kredsens strategi for en eventuel ny arbejdstidsaftale diskuteret 
med baggrund i notat fra fagligt udvalg. 

 
Pkt. 144 Medlemskurset 

- indholdet lørdag eftermiddag. Drøftelse (Jeanette og Niels) 
- andre forhold. Orientering (Stefan) 
Diverse temaer omtalt. 
 

Pkt. 145 Støtte til konference om social dumpning 
Indstilling: 1.000,- (Jeanette og Niels) 
Bilag udsendt 
Accept fra styrelsen. 

 
Pkt. 146 ’Amnesti’ 

Drøftelse og beslutning (Niels) 
Bilag udsendt 
TRérne orienteres om, hvilke medlemmer der p.t.er i karens 

  
Pkt. 147 Indkøb af ’Comfortometer’ 

Indstilling: vi køber 1 stk. Anvendes til måling af indeklima 
(Jeanette) 

 Accepteret af styrelsen. 
 
Pkt.148 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Lærere i karens orienteres om amnesti. 
 
Pkt.149 Eventuelt 
 Intet. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 


