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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 21. maj 2012, kl. 12:30-14:30 – herefter TR-møde 
 
 
 
Dirigent: TA  
Referent:  Arne 
Afbud: Jens, Peter 
 
Pkt. 111 Meddelelser  
 

1. Forhandlingsmøde med BK den 15. maj i henhold til C-BUR på A08. 
(MR+JS+SV) 
Arbejdet pågår. Forløber positivt. Møde igen i næste uge.  
 

2. Møde den 15. maj i en arbejdsgruppe under HU, som skal finde 
alternativer til BKs ønske om at opsige forhåndsaftalerne (MR) 
Forhåndsaftalerne er lig lønaftalerne. I stedet for at opsige aftalerne 
foreslås følgende af arbejdsgruppen: 
Den administrative praksis ændres i forhold til barsel, vedr. udmelding 
af lønmidler til skolerne. Sundhedsordningerne reguleres med ½ mill. 
Seniorordninger afskaffes fremadrettet. Kommunen deltager ikke i DHL-
stafetten. 
 

3. Deltagelse i faglig klub på Rugvænget den 15. maj med specielt fokus 
på A08 og helhedsskolen. Behandles under pkt. 115. (MR+SJ+YP) 
 

4. Møde i Hovedstad Vest: Betaling til Frederiksdal stadig uafklaret. 
 

5. Møde på Maglemosen. Uafklaret personalesag omtalt.  
 
 
Pkt. 112 OK13 (MR, JS) 

- Drøftelse af kredsstyrelsens indstilling til Hovedstyrelsens krav 
Enighed i styrelsen om: 
Sikring af reallønnen 
Styrkelse af AMR-arbejdet (Flere timer-uddannelse) 
Generel pensionsstigning 
Bedre pensionsforhold for 93-gruppen. 
 

Pkt. 113 Kvartalsopgørelse (LN) 
- Orientering 
Opgørelsen gennemgået. 
Ingen kommentarer. 

 
Pkt. 114 DLF-forslag: Dimittender skal arbejde for dagpengene 



- Drøftelse og kredsens indstilling 
På baggrund af drøftelse i styrelsen sendes kritisk brev til 
Bondo og Hovedstyrelsen    

 
 
Pkt. 115 A08 – det kommende skoleår (JS, MR) 

- AKUT-fonden 
Kommunens opsigelse af aftalen fastholdes. Alle 
styrelsesmedlemmer er næste år frikøbt mandage fra kl. 12 og 
på kursusdage. 

- Besparelser på lønmidler 
se meddelelser pkt. 2  

- Skolebiblioteker 
Vi fastholder aftalen. Det er bibliotekarernes råderum, der er 
beskrevet i aftalen og ikke ledernes.   

- 6. ferieuge 
Problemet blev diskuteret. Punktet på SUS-møde d. 24.5   

- Helhedsskole på Rugvængets Skole 
Projektet omtalt. 

- Skolerunde – hvor står skolerne i forhold til A08 
Behandles på TR-møde 

 
 
Pkt. 116 TR-opgaver, punkter til næste møde og kommunikation af de 

behandlede punkter. 
 

 
Pkt. 117 Eventuelt 
 Frikøb til TR-s godkendt af kommunen. 
 
Pkt. 118 Godkendelse af referat  
 Referatet godkendt. 
 
 

- Kommunikationsstrategi: FB, Netop Nu, nyheder på hjemmesiden etc. 
Kommende punkter: 

- Forventningsafstemning og visionsdrøftelse  
- Istandsættelse af kredshuset  
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