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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 4. februar 2013, kl. 12:30-15:00   
 
 
 
Dirigent: LN 
 
 
Pkt. 113 Meddelelser  

 
 

1. Vi har haft revision den 29.+30. januar.  

2. Møde i TR-ringen den 29. januar.  

3. HU-møde den 30. januar.  

4. Demonstration den 7. februar. Se bilag.  

5. Nyt fra Hovedstyrelsen.  

6. Plakater til information om OK13. 

7. Der er indhentet tilbud til projekter. 

8. Orientering om temakursusdag vedr. Heldagsskoler. 

 

Pkt. 114 Folkeskolereform & OK13  
- ”Handling skaber forvandling” og overordnet status  

 
10 medlemsseminarer er afviklet med masser af aktivitet og energi.  
 
Alle kredse i Hovedstaden vest betaler 25 kr. pr. medlem til en fælles kasse og søger om 
200000 kr. i DLF til fællesaktiviteter. 
 
5. feb. Mødes alle fra Ballerup og samler op på de aktiviteter der er sat i gang på 
medlemsseminarerne. 
 
Der blev drøftet mulige aktiviteter.   
 
Der blev orienteret fra skolerigsdagen. 
 
Forhandlingerne i KTO er begyndt i det små dog uden resultater.  



 
 
Pkt. 115 GF 2013  

- Den skriftlige beretning (bilag) 
 
Blev drøftet og rettet. 
 

- Regnskaber (bilag) og 2. behandling af budgettet (bilag) 
 
Gennemgået. 
 

- Fra de faglige klubber: Strømpilen, medlemsaktiviteter etc.   
 
Der er ingen tilbagemeldinger fra de faglige klubber. 

 
- Forslag til vedtægtsændringer, resolutioner og vedtagelser (bilag) 

 
Gennemgået og kommenteret. 
 
Pkt. 116 A08-almenskolerne 

- Opfølgning på og drøftelse af temaer fra forhandlingsmøde   
Der blev drøftet evt. ændringer I aftalen men kommunen har umiddelbart ikke mod på at 
tage nye initiativer. Der er enighed om at der skal tænkes tre hovedemner ind i aftalen, 
øget trivsel, bedre inklusion og øget fokus på teamsamarbejdet.  
 

- Andet  
 
Pkt. 117 Inklusion 

- Drøftelse (bilag) 
Udskudt. 
 
Pkt. 118 Medarbejderdemokrati 

- Drøftelse af Pædagogisk Råds og Pædagogisk Samråds status og fremtid 
Pædagogisk råd blev drøftet og der var enighed om at det pædagogiske indhold fylder 
mindre og at møderne er af mindre betydning. 
Pædagogisk samråd har lavt fremmøde og der var enighed om at rådets legitimitet er 
svagt. 
 
Pkt. 119 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
Pkt. 120 Eventuelt 
 
Pia Scharffenberg har holdt afskedsreception. 
 
Pkt. 121 Godkendelse af referat  
 
 

 
Kommende punkter: 

- A08 for specialskolerne  

 


