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Pkt. 12 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 10. januar 2011 
 Godkendelse udsat til næste møde. 
 
Pkt. 13 Meddelelser 
 

1. Der er den 10. januar udsendt materiale om rummelighedsundersøgelsen. 
Behandles under punkt 17 (Jeanette og Morten) 
 

2. Der var møde med Ballerup Kommune den 11. januar om teknikken bag 
resurseudmeldingerne og undersøgelsen om lærernes undervisningstimetal 
(Jeanette og Niels) 
Møde med Kirsten Toft. Over 10.000 timer, der i dag udmeldes til undervisning 
bruges på skolerne til andre opgaver. 
Der gives timer til særopgaver ud over udmeldingen. 
 

3. Der var møde med Ballerup Kommune om A 05 den 12. januar. Behandles under 
punkt 14 (Jeanette og Niels) 
 

4. Der blev udsendt Faglig Bulletin den 12. januar (Jeanette og Niels) 
TR uddeler den til lærerne og sætter ord på den evt. ved faglige møder. 
 

5. Der blev orienteret om DLF’s kurser den 12. januar (Stefan) 
Udvalgsformændene har fået kursushæftet. Andre orienterer sig gennem DLFs 
hjemmeside. 
 

6. Der var fælleskonference for skolebestyrelserne den 14.-15. januar (deltagerne) 
Omtalt. 
 

7. Forslag om besparelserne på 2.15 mill. Er på skoleudvalgsmødet 18.1. Der er 
bl.a. forslag om at spare 1.mill. på skolebiblioteksområdet. 
 

8. Møde for kursusansvarlige i Hovedstad Vest omtalt (Stefan) 

 
Pkt. 14 A 05 



Drøftelse og beslutning (Jeanette og Niels) 
 Der har været afholdt forhandlingsmøde 12.1 Referatet 

kommer senere. 
 Kommunens pædagogiske målsætning blev diskuteret.  
 Forhandlingerne forventes afsluttet senest 1.2 
 
Pkt. 15 Situationen på Højagerskolen 

Orientering (Jeanette og Niels) 
 De ikke-tjenstlige samtaler er gået i gang.  
 
Pkt. 16 GF 2011 
 Drøftelse (Jeanette og Niels) 

Tidsplan udsendt 
Ingen kommentarer. 

 
Pkt. 17 Rummelighedsundersøgelsen 

Runde (Morten og Jeanette) 
 Afklarende spørgsmål besvaret. 
 
Pkt. 18 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Sæt ord på den faglige bulletin der er uddelt. 
 
Pkt. 19 Eventuelt 
 Intet. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 


