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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 18. februar 2013, kl. 12:30-15:00   
 
Dirigent: LK 
 
Pkt. 122 Meddelelser  
 

1. Mini-KTO den 5. februar.  

2. Møde i styregruppen ift. ’Trivselsprojektet’ den 5. februar.  

3. Møde med psykologerne den 5. februar.  

4. Faglig Klub på Maglemosen den 5. februar.  

5. HV-aktivitetsgruppe den 5. februar. Behandles under pkt. 123.  

6. Sektorudvalgsmøde den 6. februar.  

7. Forhandlingsmøde om A08 for almenskolerne den 6. februar.  
Behandles under pkt. 125. 
 

8. Kritisk revision den 6. februar.  

9. Møde med ATEA angående projektor den 7. februar.  

10. Kredsformandsmøde den 7. februar. Behandles under pkt. 123.  

11. Demonstration arrangeret af KLF den 7. februar.  

12. Møde i FPPU den 8. februar.  

13. Forhandlingsmøde om A08 for specialskolerne den 8. februar. 
Behandles under pkt. 125. 
 

14. Møde om ’jobs på særlige vilkår’ med BK den 12. februar.  

15. Pressemeddelelse BK/BLF.  

16. Ny ’Netop Nu’.  

17. Dialogmøder.  

18. Nyt fra Hovedstyrelsen. 



19. Alle medlemmer skal gå på min side og indsende sin e-mail til DLF. 

 
Pkt. 123 Folkeskolereform & OK13  

- Status og drøftelse  
Gymnasielærernes arbejdstid blev diskuteret på hovedstyrelsesemødet d. 12. feb. Det blev 
konstateret at GL er gået med til mere i løn uden arbejdstidsaftale og at der ikke kan 
indgås aftaler lokalt. 
Staten og friegrundskoler mangler at lave en aftale. 
Der er indgået en KTO forlig. Det er indgået en lønstigning på 1,97.  TR og TRS beskyttelsen 
er bibeholdt, MED aftalen kan opsiges 9 måneder inden. Der sættes midler af til at 
undersøge hvordan midlerne til at løse opgaver smartest. 
 
Fællesaktiviteter til en landsdækkende kampagne d. 28. februar blev diskuteret. Det blev 
besluttet at alle udleverer foldere og badgets ud til forældre og elever.  
 
Pkt. 124 GF 2013  

- GF-hæftet (bilag) 
Drøftet og vedtaget. 
Revisionsprotokollen s. 87-92 er læst og underskrevet. 

- Fra de faglige klubber: Strømpilen, medlemsaktiviteter etc. (bilag) 
Drøftet og vedtaget. 

- Forslag til vedtægtsændringer, resolutioner og vedtagelser  
Udskudt til næste styrelsesmøde. 
 
Pkt. 125 A08 

- Almenskolerne  
Der er lavet forenklingsrettelser i aftalen.  
Den nye prøve vedr. matematik er der usikkerhed over tidsforbruget, hvorfor det bliver 
undersøgt.  
Læsebånd på de forskellige skoler er ikke tilfredsstillende for skolelederne. Det blev 
diskuteret og skal læsebånd gennemføres. 
Børnehaveklassenlærernes faktor, før undervisningstid på 5 min, 
en uges frihed, indsatsen til efteruddannelse til inklusion, teamsamarbejdet er til 
forhandling og der søges en løsning. Samlet set er det ser det ud til en aftale med få 
ændringer.  

- Specialskolerne  
 Der er arbejdes på at specialskolerne får den samme faktor som almenskolerne og at der 
laves en fælles lønaftale. 

- Andet  
 
 
 
Pkt. 126 Inklusion 

- Drøftelse  
Udskudt 
 
 
Pkt. 127 Ledighed 

- Drøftelse af job på særlige vilkår (jobrotation, løntilskud etc.) 
Uskudt 
 
 



Pkt. 128 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
Pkt. 129 Eventuelt 
 
 
Pkt. 130 Godkendelse af referat  
 
 

 
Kommende punkter: 

-  

 


