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Referat af styrelsesmødet mandag den 7. marts 2011kl. 12.15 – 16.00 på 
kredskontoret. 
 
Dirigent: John 
 
Pkt. 55 Meddelelser 

 
 

1. Morten har haft barselsorlov (Niels  – og Morten) 

2. Der er udsendt generalforsamlingsindkaldelse den 22. februar. Behandles under 
punkt 57 (Lars) 

3. Der var møde mellem skolebibliotekarerne og BLF den 22. februar 2011 (Claus 
og Niels) 

4. Der var pensions- og efterlønsaften den 23. februar 2011 (Stefan) 
5. Der var temamøde i Mini-KTO den 24. februar 2011 (Niels). Årsplanlægning, AM-

arbejdet. 
6. BLF har den 25. februar 2011 henvendt sig til Ballerup Kommune om 

forflyttelse/afsked fra UUCM (Lis og Niels) 
7. Der var medlemsweekend for Ro den 25.-26. februar 2011 (Morten og Jeanette) 
8. Der var medlemsweekend for Lu den 25.-26. februar 2011 (Claus og Niels) 
9. Der var møde mellem DLF og Ballerup Kommune om forflyttelse af AMR den 28. 

februar 2011 (Niels) 
10. Der er den 28.2.2011 udsendt referat af Skoleforums møde den 10. februar 

2011. Mødet er tidligere omtalt (Frede) 
11. Der var medlemsmøde for HØ den 1. marts 2011. Behandles under punkt  62 

(Niels) 
12. Der var møde om OK11 og skolepolitik i DLF-regi den 1. marts 2011.  

Der er udsendt Kredsudsendelse med slides fra mødet.  
OK-delen behandles under punkt  59 (Jeanette og Niels) 

13. Der er udsendt referat af HU-mødet den 9. februar. Mødet er tidligere omtalt 
(Niels) 

14. Der er udsendt referat af SUS-mødet den 11. februar. Mødet er tidligere omtalt 
(Niels) 

15. Der er fortsat røgslør over skoleårets planlægning (Jeanette og Niels) 
16. BLF har den 4. marts 2011 besvaret en henvendelse fra Ballerup Kommune om 

medvirken til en ansøgning til Forebyggelsesfonden om et IT-projekt (Jeanette og 
Niels) 

17. Der er købt kaffe (Niels) 

 
Pkt. 56 Godkendelse af referater af styrelsesmøderne den 7. februar 

2011 hhv. den 21. februar 2011 (Arne) 
 Referaterne godkendt 
 



Pkt. 57 Afskedigelsesforhold 
Drøftelse (Niels) 

  
Pkt. 58 GF 2011 (Jeanette og Niels) 

a. Forslag til resolutioner og vedtagelser 
To forslag godkendt som styrelsens 

b. Fordeling af øvrige indlæg og indhold i øvrigt 
Gennemgået 

c. GF-hæftet 
Udkommer snarest. Se TR-opgaver 
Det praktiske 
Husk tilmeldingsfristen 
 

Pkt. 59 A05 
 Drøftelse (Jeanette og Niels) 
 Behandlet. 
 
Pkt. 60 OK 11 

Beslutning (Jeanette og Niels) 
Resultatet diskuteret. 

 Styrelsen anbefaler med 10 stemmer mod 3 at anbefale 
medlemmerne at stemme ja. 2 undlader. 

 
Pkt. 61 Fremtidens Skole – et debatoplæg fra BLF 

Drøftelse og beslutning (Morten og Frede) 
 Udsat til kommende møde. 
 
Pkt. 62 Rummelighedsundersøgelsen 

Kort orientering (Jeanette) 
Sammenskrivning i gang 
 

Pkt 63 Situationen på Højagerskolen 
Valg af dirigent til styrelsesmøderne 

 Barbara vil gerne være dirigent. 
Kort orientering i øvrigt (Niels) 

 
Pkt. 64 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Uddel GF-hæfterne når du får det. Det kommer til kontoret i morgen.Der er 
besked via konferencen når det er kommet. Det vil herefter blive 
distribueret til skolerne. Eller hjælp til og hent dem selv hvis muligt. 

• Husk GF-tilmelding til Lars senest d. 16.3 
• Mind TR-S om deres møde på kredsen d. 4. april. 12-14 

Ekstra styrelsesmøde d. 14 12.15-14, derefter udvalgsmøder. 
Pkt. 65 Eventuelt 
 
Venlig hilsen 
Arne 


