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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 14. maj 2012, kl. 12:30-14:00 – herefter udvalgsmøder 
 
 
 
Dirigent: LN  
Referent  Arne 
Afbud: Peter, Stefan, Sanne, John.  

 
 
Pkt. 105 Meddelelser  

1. Forhandlingsmøde den 24. maj med BK. Behandles under pkt. 107. 
(MR+SJ) 
 

2. Forhandlingsmøde med C-BUR angående muligheden for at få C-BUR 
på A08. (MR+Sj+SV) 
Møderække er aftalt 
 

3. Møde i sektorudvalget den 25. april angående ny struktur. (MR) 
Et en-strenget system ønskes indført af BK 
  

4. Møde i HU den 26. maj. (MR) 
APV tilbagemeldingerne vendes der tilbage til. 
Selve APV-spørgeskemaet skal evalueres. 
Sygefraværsstatistikken omtalt. 
Kommunens budget overholdes. 
Det stigende børnetal omtalt. 
 

5. Møde med Sanne den 27. april angående muligheden for at få C-BUR 
på A08. (MR+SJ+SV) 
Oplæg til aftale præsenteret for psykologerne og godt modtaget. 
  

6. Møde med Yoa og Pia den 27. april angående helhedsskole på Rug-
vænget. Behandles under pkt. 107. (MR+SJ+YP) 
 

7. Møde med Lautrup den 2. maj angående overgangen til den nye spe-
cialskole. (MR+SJ) 
Der er enighed om, at der har været kommunikationsproblemer i for-
bindelse med sammenlægningen med Kasperskolen. Der afholdes 
møde med Ulla Blom og leder af Kasperskolen (Merete) d. 1.6 for at få 
styr på situationen. 
 

8. Forhandlingsmøde med BK den 2. maj. Behandles under pkt. 107. 
(MR+SJ) 
 
 



9. Møde den 3. maj i et udvalg nedsat i henhold til vilkårene for ressour-
cecentrene. (MR+SJ) 
Intet besluttet. Der holdes nyt møde i juni. 
   

10. Møde med BK den 3. maj angående 6. ferieuge. Behandles under pkt. 
107. (MR+SJ) 
 

11. Skoleforum den 8. maj. (MR+KM) 
Mødet omtalt. Referatet kommer på konferencen. 
 

12.  Forhandlingsmøde med BK den 14. maj. Behandles under pkt. 107. 
(MR+SJ) 
 

13. Formanden har været på formandsskole: ”Lederudvikling for nyvalgte 
kredsformænd”. (MR) 
Omtalt. 
 

14. Pensionisttur til Brede omtalt.   
 
Pkt. 106 OK13 (MR, JS) 

- Drøftelse af kredsstyrelsens indstilling til Hovedstyrelsens krav 
- Processen på skolerne  
Der er enighed om, at det er sikring af reallønnen det handler om. 
Der holdes faglige møder på skolerne, hvis dette ikke er gjort. 
Behandles på næste styrelsesmøde.    

 
A05 (JS, MR) 
- Resten af skoleåret: overtid og aftale for prøver og censur 
Overtidsaftalen gennemgået og diskuteret, 
Aftale for prøver og censur indgået. Ligger på hjemmesiden. 

 
Pkt. 107 A08 – det kommende skoleår (JS, MR) 

- Forhandlinger med Ballerup Kommune: 
o Akkorder  

Ingen kommunale akkorder er indgået. 
o 6. ferieuge 

BK ønsker retningslinjer ændret så der ikke skal afhol-
des vikarudgifter. Diskuteret, Mandat givet til. 

o Bh.kl.lederne. 
Faktoren fastholdes Kommende 1.kl. lærere kan måske 
indtænkes. Der tænkes i skemaløsninger.   

o Skolebiblioteker 
Udsat 

o 3-timers reglen 
Udsat 

- Evaluering af implementeringsmødet 
Udsat 

- Enigheder med BK i forhold til kursusplanlægning, vikardæk-
ning etc. 
Udsat  



- Helhedsskole på Rugvængets Skole 
Udsat 

- Skolerunde med fokus på skoleaftaler 
Udsat  

 
 
Pkt. 108 TR-opgaver, punkter til næste møde og kommunikation af de 

behandlede punkter. 
 

 
Pkt. 109 Eventuelt 
 Intet 
 
Pkt. 110 Godkendelse af referat  

Referatet oplæst og godkendt. 
 
 
 
Kommende punkter: 

- Kommunikationsstrategi: FB, Netop Nu, nyheder på hjemmesiden etc. 
- Istandsættelse af kredshuset  

Alle udsatte punkter. 

 


