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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 16. april 2012, kl. 12.30-15.00 
 
 
 
Dirigent: LN  
Referent:  Arne 
Afbud: Kenneth, Yoa, Peter, 
Pkt. 87 Godkendelse af referat 
 Referater af 12. og 19.3 godkendt. 
 

1.  
Møde i TR-ringen den 27. marts angående lønstruktur og 
lønniveauer i BK (MR) 
Undersøgende arbejdsgruppe er nedsat. Morten deltager. 
 

2. Fælles AMR-møde den 27. marts (JS) 
Det fortsatte APV arbejde blev drøftet. 
 

3. Der var åbent (lukket) udvalgsmøde den 2. april (KM, LN, JS, 
MR) 
Referat fra mødet kan ses på konferencen. 
 

4. Der er lagt en ny ’Netop Nu’ ud (MR) 
 

5. Møde i sektorsamarbejdsudvalget den 10. april angående MED-
strukturen (MR)  
1-strenget kontra 2-strenget system diskuteret. 
 

6. Forhandlingsmøde med BK den 10. april. Behandles under pkt. 
91 (JS, MR) 
 

7. Møde med BK den 13. april om løbende sager. Behandles under 
pkt. 90 (JS, MR) 
 

8. Hovedstyrelsesformøde den 16. april (MR) 
Kursuspolitik (bl.a TR-uddannelsen) blev diskuteret 
 

9. Orientering om manglende pensionsudbetaling (JS) 
Besked er lagt på konferencen. 

 
10. Renovering af kredshusets samt anskaffelse af nyt it (LN) 

Tilbud indhentes. 4 nye computere + 1 I-pad er bestilt. 
 

11. Referat fra GF er udarbejdet og sendes til dirigenten til godkendelse. 
  



 

 

  
 
Pkt. 89 Niels’ afskedsreception (LN, JS) 

- Evaluering  
Gode indlæg og taler. Godt arrangement med gode hjælpere. Takkekort fra 
Niels blev oplæst 

 
Pkt. 90 Kredsstyrelsens forretningsorden (MR) 

- 2. behandling (bilag) 
 Diskussion om referatskrivning og procedurer. 
 Fremover: Efter mødet oplæsning af foreløbigt referat. 

Referatet finpudses af sekretær og sendes til formandsskabet, hvorefter det 
lægges på hjemmesiden  

 Forretningsordenen herefter godkendt. 
 
Pkt. 91 A05 (JS, MR) 

- Overtidsaftale (bilag) 
aftale er indgået. Kan ses på hjemmesiden 

- L
løbende sager 
Der bliver ikke tale om afskedigelser af lærere eller bh.kl.ledere. 
2 bh.kl.ledere overflyttes. 
6. ferieuge: Retningslinjen er opsagt af kommunalbestyrelsen og ikke i 
MED-systemet. DLF kontaktes desangående. 
Unge-2 projektet: er også på A08. Lederstilling slås op 
Ingen skolesammenlægninger næste år. 
Der afholdes fælleskonference mellem BK og BLF til efteråret. 

 SI-midler er udmeldt på anden måde end tidligere. I udmeldingen 
 Angives om timerne skal læses af pædagog eller lærer. 

   
Pkt. 92 A08 (JS, MR) 

- Evaluering og opfølgning på implementeringsmødet 
behandlet 

- Forhandlinger med BK 
behandlet 

- Skolerunde (hvor står skolerne pt.?) 
udsat til kommende møde 

 
 
Pkt. 93 OK13 (MR, JS) 

- HS’s opstillede krav og tidsplan (bilag) 
- Drøftelser på skolerne  

 
 
Pkt. 94 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Netop Nu videreformidles. 

 OK krav fra skolerne skal snart indhendtes. 
 Næste styrelsesmøde er d. 23.4 
 



 

 

Pkt. 95 Eventuelt 
 Nye TR-ers uddannelsestilmelding omtalt 
  


