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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 10. september 2012, kl. 12:30-15:00  
 
Pkt. 18 Meddelelser  
 

1. Skolerunde på Højagerskolen den 29. august.  

2. Møde i Hovedstaden Vest den 30. august. 

3. Fælleskonferencen afholdt den 30. august. Behandles under pkt. 19.  

4. Jeanette på kursus i barselsregler den 4. september.  

5. BLF og BK på Måløv Skole den 4. september.  

6. Implementeringsmøde den 5. september. Behandles under pkt. 22.  

7. Møde i Pædagogisk Samråd den 5. september.  

Fokus for Pædagogisk samråd bliver Skole med vilje. 

8. Kongresforberedende kursus den 6. september. Behandles under pkt. 21.  

9. Møde med BK om løbende sager den 7. september. Behandles under pkt. 22.  

10. Der er kommet en ny Netop Nu.  

11. Lønpolitisk udfordring. Leder bibeholder sin løn fra leder til lærer? 

12. Husk at få nye medlemmer ind i folden.  

13. Kontorbemanding under kongressen.  

14. Håndtering af frikøb.  

15. Datoen for implementeringsmødet er ændret fra 12. oktober til 8. oktober.  

16. Ny HU struktur sat i bero. 

 
 
Pkt. 19 Fælleskonferencen  

- Evaluering:  
- Det kunne være hensigtsmæssigt at lave en dagsorden med 

enkelte punkter som kommunen samtidig kan forberede sig på. 
- Oplæg om økonomi kunne stryges da de fleste kender indholdet. 
- Datoen kunne måske med fordel flyttes lidt længere frem i 

efteråret. 
 
Pkt. 20 TR+TRS-kursus den 17. september  

- Indhold og rammer er godkendt. 
 



Pkt. 21 DLF’s Kongres 2012  
- Seneste nyt: - alle resolutioner blev læst og kommenteret.  

 
Pkt. 22 A08  

- Møde om løbende sager med BK: 
To møder med BK med forskelligt indhold. Her blev drøftet læsebånd, overtid, 5. 
min. mødetid før uv, årsplaner, aktionslærere. 
Der blev ikke fundet en løsning. 
Overtid er der enighed om at følge de centrale aftaler. 
Fremmøde 5 min. før undervisningsstart er stadig gældende. 
Der er enighed om at der ikke kan stilles krav om at årsplaner skal offentliggøres. 
Udarbejdelsen er der ikke noget formkrav om. 

- Møderække for specialskolerne på A08 
Der er aftalt 4 møder hvor A08 drøftes implementeret til specialskolerne. 

- Evaluering af og opfølgning på implementeringsmødet  
Der blev drøftet, tilsyn, prøver, biblioteket.  

- Andet: fx krav til årsplaner 
Årsplaner bør tænkes som et godt arbejdsredskab der kan være 
udviklingskabende. 
 
Løbende drøftelser:  
Et ansættelsesudvalg på Rosenlundskolen. 
En ny lønaftale skal vedtages. 
Grantofteskolen er blevet drøftet idet der har været mange uenighedssager. 
Rugvænget har et møde d. 19. september vedr. helhedsskole. 
 
Pkt. 23 Lærerens Dag 

- Idéudveksling og drøftelse 
 

5. oktober er det lærerens dag. Hvad skal der ske? 
 
Pkt. 24 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
 
Pkt. 25 Eventuelt 
 Rygning i arbejdstiden blandt medarbejdere foregår udenfor 

matriklen.  
 Løntillæg der ikke er blevet afregnet skulle komme med næste løn. 
 
 
Pkt. 26 Godkendelse af referat  
 
 
Kommende punkter: 
 

- Fremtidens BLF  

 
 


