
 

 

Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

 

 

Referat af styrelsesmøde 
 

Torsdag den 2. maj 2013, kl. 17:00-20:00  
 
 
 
 
Dirigent: TA 
 
 
Pkt. 166 Meddelelser  
 Afbud fra Jan, Claus B., Lars, Jens, Lars Bo 
 
 
Pkt. 167 Lockout  

- Kort evaluering af forløbet : 
 Vi er kommet godt igennem lockouten. Fin balance i alle ugerne. Vi er 
stolte af aktionsfolkene, os selv og hinanden. Det sociale aspekt er stærkt 
nu ude på lærerværelserne – der er kommet en særlig forståelse for hin-
anden gennem forløbet. Lærerne har oplevet en god tråd og sammen-
hæng i alle niveauer fra DLF til BLF – fint afpasset aktivitetsniveau. Man 
føler sig forstået og respekteret i forhold til at blive hørt.  

- Opstarten oven på lockouten   
Forskellig opstart på skolerne. Der var pyntet fint op og gjort meget ud af 
det, men mange udtrykker at det var med en klump i maven. Meget for-
skellige reaktioner ude på skolerne. Det værste er dog oplevelsen af, at 
ledere der har været tavse (og stadig er det om konflikten) samt adskilli-
ge ledere har planlagt fagfordelingen, mens vi var lukket ude. Allerede 
på 2. dagen blev folk hevet ind og ud til samtaler om fagfordeling, som 
er i fuld gang. Flere skoler har møder om fagfordeling i disse dage. 
På de fleste skoler er der tvivl om næste år arbejdstidsaftale, som giver 
en del usikkerhed. TRerne udtrykker hvad de ønsker af aftale. 

- Økonomi: beslutning om frikøb og honorarer 
Lønning af tillidsvalgte i lockout-perioden. Styrelsen frasiger sig frikøb for 
lockout måned. Reguleres efterfølgende. 
Aconto lønudbetaling måske ikke helt præcist udregnet, men vi vurderer 
at dette reguleres ved næste lønudbetaling. Vi kan ikke svare for BKs 
håndtering af aconto-betaling.  
Utilfredshed fra medlemmerne ude på skolerne vedr. lønseddel og acon-
to-udbetaling – uden følgeskrivelser, forklaringer osv. BK kunne have for-
fattet en skrivelse med forklaring, der fulgte med. 

- Andet 
En politiker i skolebestyrelse oplyser, at BK har sparet 12 mio. kr. under 
lockouten.  En drøftelse af hvordan vi som styrelse forholder os til hvor-
dan disse midler anvendes – og hvilken rolle vi skal have som fagforening 
i den slags beslutninger.  
  



 
 
Pkt. 168 Planlægning af Styrelsens arbejde næste skoleår 

- Styrelsens kursus 
 Hvad gør vi med styrelsens planlægningsweekend? Kan det udskydes til 
efter sommerferien og erstattes med et længerevarende styrelsesmøde. 
Vi er dog nødt til at overholde styrelsesvedtægterne i forhold til konstitu-
ering af udvalg og formænd, så vi også kender frikøbet.  
Vi fortsætter drøftelse af punktet på mandag sammen med årsplan. 
Fælleskonference skal planlægges. MR kontakter BK for en dato. Vi skal 
overveje indholdet af konferencen (måske giver det sig selv med den sko-
lepolitiske dagsorden).  

- Udvalg og udvalgsformænd: indledende drøftelse – fortsættes mandag. 
- Andet  

 
 

Pkt. 169 ”Den nye virkelighed” 
- Strategi: arbejdstid og fagforeningens rolle  

Det letteste er at videreføre vores nuværende A08 til næste år med de 
fordele og ulemper, som det kan have. Skolerne er ved at planlægge næ-
ste skoleår ud fra en A08. Drøftelse af hvor vi står nu og hvilke mulighe-
der vi har. 
Hvad med A08 på specialskolerne? 
 
 Overvejelser om hvad vi gør med folkeskolereformen? Eventuelt arran-
gement med forældre her i maj fx fakkeloptog. 

- Andet  
 
 
Pkt. 170 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
  Overvej om den ledige formandspost i AMU er noget for dig – til mandag. 
 
 
Pkt. 171 Eventuelt 
 Forflyttelser i gang uofficielt blandt ledere, men BLF og BK har procedurer for 

forflyttelser og afskedigelser. Vær opmærksom på hvad der foregår. 
 Vi må forvente at procedurerne følges, men det ser ikke sådan ud pt. 
 
 
Pkt. 172 Godkendelse af referat  
 
 
 

 
Kommende punkter: 

-  

 


