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Pkt. 60 Meddelelser 

1. Der er udsendt datoer for implementeringsmøder om A08 (Jeanette) 

Datoerne ligger på konferencen. 

2. Der var møde i fagligt udvalg den 5. marts 2012. Indgår i senere punkter 

på dagsordenen (Niels) 

 

3. Der var møde i arbejdsmiljøudvalget den 5. marts 2012 (Jeanette) 

Manglende udarbejdelse af handleplaner på skolerne diskuteret. Der vil 

blive taget konsekvenser på dette. 

   

4. Der var møde med Ballerup Kommune om afsked og forflyttelser den 6. 

marts 2012 (Jeanette og Niels) 

se pkt.62 

 

5. Der var møde i Skoleforum den 6. marts 2012 (Jeanette) 

Budget og arbejdstidsaftale blev diskuteret på mødet. 

 

6. Der er udsendt referat af Pædagogisk Samråds møde (Kasper) 

 

7. Den endelige dagsorden til GF er udsendt (Jeanette og Niels) 

Ingen kommentarer. 

 

8. Der var møde i Mini-KTO den 7. marts 2012 (Niels) 

Ballerup Kommunes udspil om nye lønaftaler mødte kraftig modstand 

fra samtlige faggrupper. 

 

9. Der var møde i SUS den 7. marts 2012 (Jeanette og Niels) 

APV´erne omtalt. Forvaltningen spørger alle skolerne om status for 

udarbejdelse af handleplaner. 

Der er ikke styr på procedurerne vedr. den særlige inklusionsstøtte. 

6.ferieuge: Ballerup Kommune ønsker at opsige aftalen for at nedsætte 

vikarudgifterne. Opsigelsen skal ske efter forudgående forhandling. 

Denne forhandling afventes. 

 



10. Der er udsendt information om ECTS-points (Jeanette og Niels) 

Udsendt på konferencen. 

11. Der er udsendt program III til styrelsens kursus (Stefan) 

Omtalt. 
 

 12. KA+LA: Vi afventer udspil fra Ulla Blom om arbejdsgrundlaget 
 

Pkt. 61 GF  
- valg 

Kandidater til diverse poster omtalt, 
- resolutioner og vedtagelser (Jeanette og Niels) 

a. Mortens forslag er tidligere udsendt 
b. Niels forslag udsendes 
c. Jeanettes forslag følger 
 

- det praktiske (Stefan og Niels) 
Vi forventer 250 tilmeldte. 
 

Pkt. 62 Beskæftigelsessituationen og forflyttelser (Jeanette og Niels) 
Orientering og drøftelse 

 Møde med Ulla Blom 6.3 omtalt. 
Foreløbig mødeplan blev uddelt: 

 10.3 skolerne opgør regnestykket. 
10.4 Samlet opgørelse for hele skolevæsenet 
 Herefter besluttes om forflyttelser/afskedigelser. 

 BLF involveres herefter i den følgende proces. 
 29.4 er forflyttelsesdato. Herefter åbnes for nyansættelser. 
 
Pkt. 63 A05 (Niels og Jeanette)  
 Overtid. Beslutning 

Behandlet 
Akkorder. Beslutning 
Behandlet 
 
 

Pkt. 64 A08 (Jeanette og Niels) 
Bibliotekarerne. Beslutning 
Hvor ligger forberedelsestiden? Hvordan sikres den 
pædagogiske resurse på området?  
Akkorder. Beslutning 
Diskussion om enkelte centrale akkorder forsætter. 
Vi afventer skoleakkorder. 
Møderække. Orientering 
Andet  
 

Pkt. 65 Afholdelse af fælleskonference i august/september (Stefan og 
Jeanette) 

 Beslutning 
Enighed om at afholde fælleskonferencen som en god idé 

 BLF kontakter kommunen. 



Pkt. 66 Styrelseskurset (Stefan) 
 Orientering 

Omtalt 
 
Pkt. 67 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Husk vi har styrelsesmøde på fredag kl. 14 i Baltoppen. 
Kendskab til lærere, der stopper inden 1.12 meldes til 
formandskabet. Med navne og samtidig forsikres 
medlemmerne at navnene ikke udleveres. 
Tal med bibliotekarerne om deres kommende arbejdsforhold og 
hvordan den pædagogiske resurse kan sikres. 

Pkt. 68 Eventuelt 
 Spørgsmål om specialundervisningsresurserne. Tages op i 

skolepolitisk udvalg. 
 
Venlig hilsen 
Arne 


