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Referat af styrelsesmødet mandag den 13. december 2010  
 
Dirigent: Lars 
Referent: Arne 
Afbud: John. 
 
Pkt. 159 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 22.11.2010 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 160 Meddelelser 

1. Der var hovedudvalgsmøde den 24. november. Budget –’innovation, 
effektivisering og organisation’ – opfølgning på med-konferencen (Niels) 
Intet afklaret om budgettet. 
 

2. Der var kredsformandsmøde den 25. november (Niels) 
A08-aftalerne: Faktoren er under pres i forskellige kommuner. 

3. Der var møde i Pædagogisk Udvalg den 29. november og 6. december 2010. 
Samlet referat er udsendt (Frede) 
Referatet omtalt. Oversigt over visitationer uddelt. 
 

4. Der var møde i Fagligt Udvalg den 29. november og 6. december 2010. Referater 
er udsendt (Niels) 
 

5. Der var temadag den 30. november (deltagerne) 
Omtalt som en god, primært teoretisk dag. 
 

6. Der var møde med Ballerup Kommune den 30. november og 3. december. 
Referater uddelt (Jeanette og Niels) 
Referaterne blev gennemgået 
 

7. Regeringens folkeskoleudspil udsendt til orientering. Behandles i Pædagogisk 
Udvalg i januar (Frede) 
 

8. Der er udsendt orientering om karens (Lars) 
 

9. Orientering om medlemsmødekasserne er udsendt (Lars) 
 

10. Styrelsen holdt julefrokost 3. december (Stefan) 
KK-udvalget evaluerer 
 

11. Der var møde i FPPU den 10. december (Niels) 
Ang. Seniorordninger: Ingen nye seniorordninger finansieres centralt i de 
kommende år. Seniorordninger finansieret af lokale midler på skolerne skal 
underskrives af BLF. 
 



12. Der var møde på B-siden i SUS den 13. december (Niels) 
Mødet udsat til d. 15.12. Vi hører nærmere. 
 

13. Der er udsendt bilag 1 og 2 til kredsudsendelse 108/2010 om læreres 
medicinering af elever mm  - til orientering (Niels) 
Gode bilag. Læs dem. 
  

14. Der er udsendt bilag til kredsudsendelse 105/2010 vedr. undersøgelse og 
pressemeddelelse om det lovpligtige timetal – til orientering (Niels) 
Ingen kommentarer 
 

15. Orientering om kontorets bemanding i juletiden (Lars, Jeanette og Niels) 
Kontoret lukker 17.12 Derefter sms eller mail. 
 

16. Lokalt AMU-møde  Ny arbejdsmiljøpolitik  klar til fremlæggelse på GF 
 

17. HS-formøde: Udveksling af OK-krav. Forslag om nedskæring af 
hovedstyrelsesmedlemmernes frikøb til 3 dage om ugen (nu 3½) 
 

18. Der har været afholdt konference om social dumping. Kommer det offentlige 
område i spil de kommende år? (UV-assistenter o.l.) 
 

19. Ligestillings-og mangfoldighedsudvalg. Jeanette deltager i dette kommunale 
udvalg, der nu er blevet nedlagt. 
 

20. Der har været afholdt møde mellem de pædagogiske udvalg i de omliggende 
kredse. 
Revideret styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune er trådt i kraft pr. 1.12.10 

Pkt. 161 Rummelighedsundersøgelse 
 Drøftelse, test og beslutning – se vedlagte bilag (Frede og 

Jeanette) 
Forslag til rummelighedsundersøgelse uddelt og kommenteret. 
Pæd.udvalg/AMU reviderer udspillet og lægger det endelige papir på 
konferencen. 
 

Pkt. 162 Ballerup Kommunes budget 2011 og A 05. 
 Se referatet af Fagligt Udvalgs møde den 29.11.2010 pkt. 5. 

Drøftelse og beslutning (Jeanette og Niels) 
1. forhandlingsmøde om A05 er afholdt.  
 For BK deltager Dorrit Christensen, Bjarke Huss, Henning 
Nygaard og Preben Busch 
For BLF deltager Niels og Jeanette 
Næste møde afholdes d.15.12 Derefter er der afsat 3 dage i 
januar. Forhandlingsmandat er udarbejdet af styrelsen. 
  

Pkt. 163 Situationen på Højagerskolen 
Orientering (Jeanette og Niels) 

 Situationen debatteret.  



 Arbejdstilsynet indgår med konsulenter i januar/februar. Der 
skal tales med både ledelse og lærere. 

 
Pkt. 164 GF 2011 
 Drøftelse (Jeanette og Niels) 
 Udsendes skriftligt. 
 
Pkt. 165 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Uddele rummelighedsundersøgelsen i papirform og på intra til 
lærerne når den endelige udgave kommer på konferencen i 
januar. 

 
Pkt. 166 Eventuelt 
 Intet. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 


