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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 10. december 2012, kl. 12:30-15:00   
 
 
 
Dirigent: TA  
 
 
Pkt. 74 Meddelelser  
 

1. Arbejdsmiljøkonference på Skarrildhus den 26.+27. november.  

2. Møde med formanden for skolelederforeningen den 27. november.  

3. Skolerunde på OI den 27. november.  

4. Skolelederansættelse på Rosenlundskolen den 27. november.  

5. Åbent hus den 28. november.  

6. Møde med Grantofteskolen den 29. november angående 1 uges frihed.  

7. Møde med revisorerne den 30. november angående financieringen af kredshusets 

ombygning.  

8. Møde med C-BUR den 30. november.  

9. Temamøde i kvalitetsanalysestyregruppen den 3. december.  

10. Møde med C-BUR den 5. december.  

11. Møde med borgmesteren den 5. december.  

12. Kredsformandsmøde den 6. december.  

13.  Forhandlingsmøde den 7. december angående A08 for almenskolerne. Behandles under 

pkt. 78.  

14. Julefrokost den 7. december.  

15. Hovedstyrelsesformøde den 10. december.  

16. Opmærksomhed ved ledige stillinger.  



17. Der er sket en ledelsesrokade mellem Grantofteskolen og Lundebjergskolen. Jakob Storm 
er tiltrådt som pædagogisk leder på Lundebjergskole og Tina Andersen er tiltrådt som 
pædagogisk leder på Grantofteskolen. 
 
 

Pkt. 75 Fremtidens BLF  
- Kompetenceafdækning  - der orienteres om fremtidige behov for 

uddannelse og kursusvirksomhed.  
- Drøftelse af den fremtidige organisering: udvalg - der er opbakning til 

at mindske antallet af udvalg. 
- Vision: indsatsområder pkt. 3 (bilag) – generalforsamlingen tænkes i en 

anden form, hyppigheden af medlemsweekenden drøftes, publikation 
vedr. fordele ved at være medlem af BLF vedtages.  
 

 
 
Pkt. 76 Folkeskolereform og OK13 

- Status og drøftelse – DLF har lavet et konkret forslag, hvor der ikke er 
pædagoger med i opgaveløsningen.  

- Der afholdes ekstraordinær kongres i januar.  
- I KLs udspil til forhandlinger ønskes fritagelse fra alle bindende aftaler. 
- KTO er splittet og står derfor fragmenteret. 

 
 
Pkt. 77 Kvalitetsanalyse af Ballerup Skolevæsen  

- Status og proces – Der nedsat en styregruppe der skal skabe rum for 
udvikling i skolen. Der er fundet flere temaer: 

-  udskoling, metoderetninger mere valgfrihed 
- Overgange i skoledelen, fra børnehave til børnehaveklasse, fra 

folkeskole til ungdomsuddannelse osv.   
- Fælles standarder, hvad skal være fælles for skolevæsenet og hvilken 

frihed skal den enkelte skole have. 
 
 
Pkt. 78 A08  

- Opfølgning på første forhandlingsmøde – reformudspillet blev drøftet, 
der blev drøftet kasse 2 og kasse 3 opgaver.  

- Drøftelse af mulige temaer i forbindelse med genforhandlingen af A08 
på almenområdet. 

- Andet  
 
 
Pkt. 79 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 Spørg medlemmerne hvad de synes om medlemsweekender – hvert år 
eller hvert andet eller hvert halvandet år? 
D. 13. dec. afholdes fælles fagligt møde hvor alle TRere selv forbereder sig via de 
informationer DLF mailer.  
Bring ”strømpilen” op i fagligt møde inden ultimo januar. 
Udvidet styrelsesmøde d. 14. januar fra kl. 12.30-20. 
 
 
 



 
 
Pkt. 80 Eventuelt 
 
 
 
Pkt. 81 Godkendelse af referat  
 
 

 
Kommende punkter: 
 

- Inklusion  

 
 


