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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 3. juni 2013, kl. 12:30-15:00  
 
Dirigent: TA 
 
 
Pkt. 187 Meddelelser: 
  
 
Pkt. 188 ”Den nye virkelighed” 

- Ekstraordinær generalforsamling: evaluering  
Det forløb fint. Den nye virkelighed på skoleområdet blev beskrevet og 
diskuteret, herunder hvordan BLF skal forholde sig fremadrettet i forhold 
til muligheden for at indgå lokalaftale med kommunen. 

- Der var positiv tilbagemelding fra bibliotekarerne efter gennemgangen 
af arbejdstidsaftalen for kommende skoleår.  

 
Pkt. 189 Næste skoleår   

- Forflyttelser: status 
Forflyttelserne er nu faldet på plads. Det skal beskrives tydeligere i prin-
cip for forflyttelser, hvem der har ansvaret for at tage kontakt mellem ny 
og gammel arbejdsplads. 

- Ledelsessituationen 
Der er endnu ikke ansat nye ledere på de vakante stillinger(EG,GR,HØ) og 
stillingsopslagene lader vente på sig. Måløvs skoleleder er konstitueret 
på Grantofteskolen og en lærer på Måløv skole går ind og varetager sko-
lelederstillingen indtil videre. På Egebjergskolen bliver souschefen  kon-
stitueret som skoleleder. 
Kommunen forholder sig afventende dels for at være mere sikker i sit 
valg på fx Grantofteskolen, dels for at have det fulde overblik over hvor 
mange ledere, der er brug for efter kvalitets – og strukturudvalget anbe-
faling for Ballerup Kommunes fremtidige skolestruktur. 
Det flere ledere indenfor kort tid af forskellige grunde trækker sig efter-
lader et rum til eftertanke.  

- Arbejdstidsaftalens enigheds- og hensigtserklæring:  
Lokalaftalen for specialskolerne er BLF´s udspil lig det, de har i forvejen. 
Det samme gør sig gældende for normalskolerne. Der er nyt omkring 
hensigtserklæring vedrørende inklusion og skriftlighed samt biblioteker-
nes vilkår er forbedret på de store skoler.  

- Skolerunde: Status på arbejdsfordeling, teamsamarbejdsstruktur, vi-
sonsprojekter etc. 

Punktet er blevet drøftet 
 

Pkt. 190 Inklusion  
- Hvordan ser billedet ud? 

Situationen på skolerne blev drøftet. 



 
 
Pkt. 191 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
  
 
Pkt. 192 Eventuelt 

Overvejelse om DLF skal fortsætte med at lave kalendere, når meget få an-
vender dem. Det opleves som resursespild. 
 

  
Pkt. 193 Godkendelse af referat  
  
 
 

 
Kommende punkter: 

-  

 


