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Referat af styrelsesmødet mandag den 21. marts 2011kl. 12.15 – 16.00 på 
kredskontoret. 
 
Dirigent: John 
Referent:    Arne 
Afbud: Frede, Yoa, Jens. 
Nyt punkt: 74a: Kommunal ansøgning vedr. forebyggelse af stress. 
 
Pkt. 70 Meddelelser 

1. Referat af Pædagogisk Udvalgs møde den 14. marts 2011 udsendt (Frede) 
Omtalt. 

2. Referat af Fagligt Udvalgs møde den 14. marts 2011 uddelt (Niels) 
Status på overtallige lærere (skolerunde)  

3. Der er den 16. marts 2011 udsendt endelig dagsorden for generalforsamlingen 
(Niels) 

4. Der er den 17. marts 2011 udsendt brev fra Jeanette og Niels om OK 11 
(Jeanette og Niels) 

5. Der var møde med Ballerup Kommune den 17 marts 2011 om varslet forflyttelse 
af AMR (Niels) 
AMR bliver ikke forflyttet. Det ville være i strid med alle aftaler. 

6. Der var hovedstyrelsesformøde den 18. marts 2011 (Jeanette og Niels) 
Specielt omtalt: Frikommuneordningen som Ballerup ikke er en del af 

  
Pkt. 71 Drøftelse af referat af den ekstraordinære generalforsamling 

Bilag udsendt (Arne) 
Ingen kommentarer. Fremsendes til dirigenten. 

 
Pkt. 72 GF 2011 (Jeanette og Niels) 

a. Forslag til resolutioner og vedtagelser 
Forslagene omtalt. 

b. Fordeling af øvrige indlæg og indhold i øvrigt 
GF hæftet gennemgået. Fremlæggelser aftalt. 

c. Det praktiske 
Alt er på plads. 
 

Pkt. 73 A05 
 Skolerunde og drøftelse (Jeanette og Niels) 
 Behandlet. 
 
Pkt. 74 Rummelighedsundersøgelsen 

Orientering og drøftelse (Jeanette) 
Foreløbig gennemgang af undersøgelsen. 
Konklusion er under udarbejdelse. 
 



Pkt. 74 a  Kommunal ansøgning om forebyggelse af stress. 
 I virkeligheden et projekt vedrørende IT-kompetenceudvikling. 

BLF kan ikke anbefale projektet. I stedet foreslår vi et reelt 
projekt om forebyggelse af stress. 
 

Pkt75 OK 11 (Jeanette og Niels) 
 Drøftelse 
 Gennemgået. 
 
Pkt. 76 Vikarsituationen 

Drøftelse (Claus) 
 Brug af vikarer diskuteret. 
 Ad-hoc udvalg nedsat til analyse af problemstillingen til 

fremlæggelse på styrelsesmøde. 
 Udvalg: Barbara, Morten, Claus. 
 
Pkt. 77 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 Styrelsesmøde d. 25 kl.14 
 TR sender mail til lederen og anmoder om kopi af den resurseudmelding 

som ledelsen har fået fra kommunen. Der kan være personlige oplysninger, 
der skal anonymiseres, (elevnavne, lærernavne, cpr.nr. o.l.) 

  
Pkt. 78 Eventuelt 
 ”Bagsmækken” i folkeskolen omtalt med ros. 
 Forflyttelsesregler for bh.kl.ledere tages op på senere styrelsesmøde 
 
Venlig hilsen 
Arne 


