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Pkt. 150 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 8.11.2020  

Referatet er ikke kommet. Godkendelse udskydes til næste 
gang. 

 
Pkt. 151 Meddelelser 

1. Møde d. 10.11 med Ballerup Kommune (Jeanette og Niels) 
Indgår i pkt 154 og 155. 
 

2. Opsigelse af KTO-aftalen omdelt (Jeanette og Niels)  
Indgår i pkt 155. 

 
3. Møde i hovedstaden Vest d. 11.november (Niels) 

Niels gav et kort referat. 
 

4. Møde d. 15.11. i Fredericia for kredsformænd og formænd 
for lederforeningerne. 
Hensigten var, at ledere og lærere skulle i dialog. 

 
5. Niels har været på formandskursus og bestod 
 
6. Situationen på Lautrupgårdsskolen (Jeanette, Kenneth og 

Niels) 
Der blev orienteret om den aktuelle situation i forhold til 
stillingstallet. 

 
7. Orientering om karens og cafémøde udsendt (Lars). 
 
8.   Møde i DLF d. 22.11. (Jeanette og Niels). 
      Indgår i punkt 155. 
 
9. Dagsorden og materiale om skoleforum udsendt (Frede). 

Frede refererede fra skoleforumsmødet, hvor man bl.a. 
drøftede inklusion. 

 
10. Fællesarrangement for skolebestyrelserne d. 9.11. 

(Jeanette). 
Jeanette refererede fra arrangementet, som handlede om 
elevrådsarbejde på skolerne, og hvordan dette kunne 
forbedres. 

 



11. Konference for miljøansvarlige d. 15. – 16. 11 (Jeanette) 
Jeanette refererede fra konferencen, hvor man drøftede den 
nye lov om arbejdsmiljø og hvordan den implementeres. 

 
12. Kursus ”Når lærere fyres” (Yoa, Sanne og Jeanette). 

Jeanette refererede fra kurset, som var godt. 
 

13. DLF-undersøgelse om medlemsberettigede lærere. 
(Jeanette). 
Jeanette gjorde opmærksom på, at en undersøgelse er på 
vej. 
 

14. Frede fortalte kort om planerne for Fællesforsamlingen af 
skolebestyrelser på LO-skolen d. 14. – 15. januar.  
 

15. Stefan gjorde opmærksom på at der afholdes 
pensionsaften på Lundebjergsskolen d. 23.2.2011.  
 

16. Claus fortalte at vores konference igen var blevet tømt for 
indhold, og at han henvender sig til administrationen af 
skolekom for en løsning. 
 

17. Frede gjorde opmærksom på, at der er Pædagogisk 
Samråd d. 23.11. 

 
 
Pkt. 152  Særlig inklusionsstøtte SIS i Ballerup 
 Frede gennemgik problematikken. Bl.a. at specialundervis-

ningslærerne fremover i højere grad skal være rådgivende i 
forhold til kolleger. 

 Problemerne blev drøftet, herunder lærernes problemer med at 
skulle mødes med alle rådgiverne samt brugen af pædagoger i 
forbindelse med specialundervisningen. 

 
Pkt. 153 Evaluering af medlemsweekenden 2010 
 Tilbagemeldinger fra skolerne viste overvejende tilfredshed 

med arrangementet. Næste år bliver det flyttet til d.1. – 2. 
oktober. Datoen i 2012 besluttes senere. 

 
Pkt. 154 Besparelsen på 2,15 mio. 
 Jeanette forelagde et bilag fra forvaltningen med en oversigt 

over en række fælles aktiviteter for skolerne. 
 Drøftet. 

 
Pkt. 155 A05 
 Opsigelsen af arbejdstidsaftalen drøftet. Der er nogle ting, som 

trænger til en afklaring. 
Niels refererede fra et møde med DLF, hvor der deltog såvel 
Gordon Ørskov som sekretariatsmedarbejdere. 
A05 scenariet blev drøftet. 



 
Pkt. 156 Helhedsskolen – ny skolestruktur 
 Kort drøftelse, som endte med en henvisning til behandling i 

pædagogisk udvalg med henblik på udarbejdelse af politik på 
området. 

  
Pkt. 157 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Punkt til næste møde: kantineproblematikken i Ballerup. 
 TR’s forestående opgaver: 

-undersøge om der er nye lærere, som er under karens og give 
 Lars besked herom. 

 - ”prikke” til kandidater til cafémødet for nye lærere. 
 - Give lærere i restance med kontingent en venlig påmindelse. 
 
Pkt. 158 Eventuelt 
 John rejste spørgsmålet, om der vikardækkes i idrætsklubberne 

eller om det klares af en medvirkende pædagog. 
 
 
Venlig hilsen Peter 


