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Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

 

Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 24. september 2012, kl. 12:30-14:30  
 
 
Pkt. 27 Meddelelser  
 

1. Afklaringsmøde for TR+TRS på Kasperskolerne den 11. september.  

2. DLF’s Kongres den 12.+13. september. Behandles under pkt. 31.  

3. TR+TRS-kursus den 17. september. Behandles under pkt. 28.  

4. Møde i Sektorudvalget den 17. september. 

5. Skolerunde på Hedegårdsskolen den 18. september. 

6. Møde om stillingsopslag den 18. september i forbindelse med et nyt forsøg på at få ansat 

en skoleleder til Rosenlundskolen.  

7. Møde om helhedsskole på Rugvængets Skole den 19. september.  

8. Møde i A08-forhandlingsudvalget den 19. september. Behandles under pkt. 32.  

9. Møde med C-BUR den 20. september.  

10. Skolerunde på Grantofteskolen den 20. september.  

11. Møde i HV-PUF den 20. september.  

12. Hovedstyrelsesformøde den 24. september.  

13. Opmærksomhed på ledige stillinger – én afskediget fra Lautrup.  

14. Vi har ydet støtte til 3F i Vejle i forbindelse med Vejlegårdssagen.  

15. Der er sendt kurv til Randers, og vi har haft en glad kredsformand i telefonen.  

16. Fraktion 4 laver en ekskursion 26. okt. til Statens Museum for Kunst med efterfølgende 

frokost.  

17. Faglig klub Måløv har givet kontorpersonalet en kurv som støtte i deres hårde tid. 

 
 
 
 
Pkt. 28 TR+TRS-kursus  

- Evaluering 
 

Det var et godt kursus med en behagelig stemning, hvor alle fik aftaler med hjem.   



 
 
Pkt. 29 BLF’s lønpolitik (JS+MR) 

- Principdrøftelse af vores lønpolitik 
 

1. Lederstilling til lærerstilling – hvilken løn?. 
  
2. Ujævne lønnen mellem specialskoler og almene skoler? 
At være lønnet som speciallærer og lønnet lærer på almene skole søges 
udlignet.  

  
 
 
Pkt. 30 Lærerens Dag  

Idéudveksling, drøftelse og beslutning af initiativer  
 
Der blev drøftet udkast til skrivelser,  
Tirsdag udkommer Ballerup Bladet med postkort og indlæg fra BLF 
og Ballerup Kommune. 
Opslag over intra til alle lærere. 
Der bliver sørget for et lille traktement på alle skoler. 

 
 
Pkt. 31 DLF’s Kongres 2012  

- Resume, opsamling og drøftelse (bilag) 
 
Der var ingen kommentarer til vedtagelser og resolutioner. 

 
Pkt. 32 A08  

- Seneste møde i forhandlingsudvalget  
 
Der var en positiv stemning. Forventningen er at vi arbejder med 
forståelsen af at alt ikke er fastlagt.  
Følgende punkter blev drøftet: 
6. ferieuge  
Bibliotekerne  
5 min før og efter undervisningen 
Årsplaner. 
Børnehaveklasseledere 
Læse-idrætsbåndet 
Overtid 
Sygesamtaler  
- Andet  
 

 
 
Pkt. 33 Fremtidens Ballerup Lærerforening  

- Status  
 

 
Pkt. 34 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

TR sørger for traktement til lærerens dag d. 5. okt. 
Bringe et punkt op på faglige møder om en uges frihed. 
 
 

 



Pkt. 35 Eventuelt 
 
 
Pkt. 36 Godkendelse af referat  
 
  
 

 
 
Kommende punkter: 
 

- Fremtidens BLF  

- BLF’s medlemsaktiviteter og arrangementer  
 


