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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 23. april 2012, kl. 12:30-15:00 
 
 
 
Dirigent: LN  
Referent: Arne 
 
Pkt. 96 Godkendelse af referat 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 97 Meddelelser  

 
1. Forhandlingsmøde med BK den 17. april. Behandles under pkt. 100 (MR+JS) 

 
2. Møde i Pædagogisk Samråd den 17. april (MR+KM) 

Mødet blev omtalt. 
  

3. Møde med skolebibliotekarerne den 17. april. Behandles under pkt. 100 (CB+MR) 
 

4. Møde om trivselsprojektet den 17. april. Behandles under pkt. 98 (JS) 
 

5. MED-konference om social kapital den 18. april (JS) 
God konference. Der var dog ikke mange MED-udvalg der samlet deltog. 
 

6. Kandidatudvælgelsesmøde den 18. april til skolelederstillingen på Rosenlundskolen 
 (MR+VL) 
 Omtalt. Dato for anden runde endnu uvis. 
 

7. Møde med Rugvænget Skole den 19. april angående helhedsskoleprojektet. Be-
handles under pkt. 100 (JS+MR+YP) 
 

8. Møde i sektorsamarbejdsudvalget den 19. april (MR+JS) 
Fællesmøde mellem sektorudvalg og arbejdsmiljø om APV-tilbagemeldinger. Der 
blev nedsat udvalg for udarbejdelse  
Retningslinje for 6. ferieuge som kommunen har opsagt: lovlighed af opsigelse vil 
blive bragt op i Hovedudvalget. 
   

9. Implementeringsmøde den 20. april. Behandles under pkt. 100 (JS+MR) 
  

10. Forhandlingsmøde med BK den 20. april. Behandles under pkt. 100 (MR+JS) 
 

11.  Møde med Michael Krautwald-Rasmussen den 20. april (JS+MR) 
Mødet omtalt. Karakter af kontaktmøde med BLFs nye formand. 
 



12. Omstrukturering af hjemmesiden (MR) 
Omtalt. 
 

13. Mødekalender (JS) 
Udsendt og ændret. 14.5: styrelsesmøde 12.30-14. TR-møde 14-16 
 

14.  Der afholdes fælleskonference d. 30.8 
 

15.  Dialogmøde om skolelukning/skolesammenlægninger og brugerindflydelse 19.4 
blev omtalt. Stort fremmøde. 
 
 Pkt. 98 Trivselsprojektet (JS) 

- Orientering og drøftelse  
Det samlede timetal er 7500 til næste år. Alle 9 grundskoler er nu med. 
Timetallene til de enkelte lærere er udsendt skoleledelserne.   

Fællesseminar for alle implicerede er d. 22.8 
 

Pkt. 99 A05 (JS, MR) 
- Resten af skoleåret  
Akkordaftale om prøver og censur diskuteret. 
Mandat givet til forhandling. 

 
Pkt. 100 A08 – det kommende skoleår (JS, MR) 

- Evaluering og opfølgning på implementeringsmødet den 20. april 
Mødet evalueret. Hurtig tilbagemelding på problemerne er øn-
skeligt. 

- Forhandlinger med BK: kommuneakkorder, skolebiblioteker  
Forslag til lokalaftale på biblioteksområdet  
Mandat givet til forhandlerne. 

- Planlægningen af det kommende skoleår: SI-midler, holddan-
nelsestimer, akkorder 
SI-midlerne: der kan laves om på fordelingen mellem lærer-og 
pædagogtimer. 
Holddannelsestimerne: Påstås at ligge i udmeldingen. Vi har 
endnu ikke set nogen papirer på dette. 
Akkorder: på tilsynsområdet forventes store nedsættelser.    

- Helhedsskole på Rugvænget. 
Punktet udsættes 

- Evt. Skolerunde (hvor står skolerne pt.?) 
Punktet udsættes til et TR-møde. 

 
 
Pkt. 101 OK13 (MR, JS) 

- Drøftelse af kredsstyrelsens indstilling til Hovedstyrelsens krav 
- Processen på skolerne  
Punktet udsættes 

 
 
 
 

 



Pkt. 102 TR-opgaver, punkter til næste møde og kommunikation af de 
behandlede punkter. 
AMR, Mødeleder, TR-s inviteres til Fælleskonference d. 30.8 

 Tid og sted kommer senere. 
 

 
Pkt. 103 Eventuelt 
 Beskæftigelsessituationen omtalt 
 
Pkt. 104 Godkendelse af referat  
  Referatet godkendt. 


