
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

 

 

Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 21. januar 2013, kl. 12:30-14:30, herefter udvalgsmøder   
 
 
 
Dirigent: LN 
Referent: JS 
 
 
Pkt. 97 Meddelelser  

1. MR og JS har den 15. januar været på 2. modul af DLF’s forhandlerkursus. (MR+JS) 
2. Nytårskur for ledere og tillidsrepræsentanter den 16. januar. (MR) 
3. Møde med formanden for skolelederforeningen den 16. januar. (MR) 
4. AMU-møde den 16. januar. (JS) 
5. FN/HV fik besøg af Lærernes A-kasse den 17. januar. (MR+JS) 
6. Nytårskur for råd, nævn og kommissioner den 17. januar. (MR) 
7. A08-forhandlingsmøde for almenskolerne den 18. januar. (MR+JS) 
8. Møde med borgmesteren den 18. januar. (MR) 
9. Hovedstyrelsesformøde den 21. januar. (JS) 
10. Nyt om renoveringen af kredshuset. (LN) 
11. Der efterlyses underholdning til generalforsamlingen af Stefan 

  
 

Pkt. 98 Folkeskolereform & OK13  
Medlemsseminarer: Det 1. seminar blev afholdt i weekenden i HØ. 
15 medlemmer fra kreds 21 har meldt sig og alle er optaget til seminar for 
HV den 25. – 26.1.2013. 
Beslutning: BLF dækker transport og drikkevarer for 150,- kr (jf BLFs beslut-
ning). 
JS skriver ud til deltagerne med mere information snarest. 

 
Pkt. 99 GF 2013  

Den skriftlige beretning: Der bydes ind med umiddelbare kommentarer og 
gode råd. Der mangler noget om implementeringsmøder. Overvej billeder. 
Budgetdrøftelse: frikøb, honorarer og ydelser:  
Honorarer drøftet, der er ændret lidt i tallene. Forslag til ny takst i særligt 
tillæg overvejes. 
Frikøbsforslaget godkendes. 

 Navnene på udvalgene drøftes.  
Evaluering af forsøgsordningen med de 40 frikøbte timer til TR-S: 
Claus A. har udarbejdet et overslag på årets forbrug på samarbejdet mel 
lem TR og TR-S, der giver et overblik over timeforbrug. 
de. Styrelsen evaluerede og der tegnede sig et billede af, at 30 timers frikøb 
til TR-S er realistisk. Enighed herom.  
Overslag på medlemsarrangementers frekvens og indhold blev fremlagt og 
drøftet. Der tages senere beslutning herom. 



 
 

Fremtidens BLF: Strømpilen behandles fortsat ude i de faglige klubber. 
 Vedtægter: Der er mindre rettelser i forhold til sekretærfunktionen og evt. 
omkring Særlig Fond. 
Tænk over vedtagelser og resolutionsforslag fx inklusion. 

 
 
Pkt. 100 Inklusion 
 Opfølgning på regionalt inklusionsmøde og BK/BLF i Herning: 
 Formanden orienterede og herefter kort drøftelse .  
 
 
Pkt. 101 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde 

BLFs Strømpil og medlemsarrangementer skal drøftes ude i de faglige klub-
ber.  

 
 
Pkt. 102 Eventuelt 
  
 
 
Pkt. 103 Godkendelse af referat. Referat tilsluttet.  
 
 

 
Kommende punkter: 
 

- A08 
-  

 


