
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
Referat af styrelsesmødet  
mandag den 11. april 2011 kl. 12.15 – 16.00 på kred skontoret 
 
Dirigent: Barbara 
 
Pkt. 86 Meddelelser 
1. Vi har haft besøg af Grønlands Lærerforening (Jeanette og Niels) 
2. Der var møde i DLF og i Ballerup Kommune den 31. marts. Behandles under pkt. 89 

(Niels) 
3. Der er uddelt kopi af henvendelse til borgmesteren om GF og om afsked (Jeanette 

og Niels) 
4. Der er udsendt udtalelser fra RO, GR, LU, ØS (Niels) 
5. Der er udsendt brev til TR om afsked. Tre medlemmer er varslet afsked. DLF er i 

gang (Niels) 
6. Der er udsendt kopi af tids- og procesplan for afskedigelser i BK (Jeanette og Niels) 
7. Debatoplægget Fremtidens Skole er udsendt den 30. marts til skolerne (Morten) 
8. Jeanette har været på kursus om MED (Jeanette) 
9. Der har været møde om A05 på LA. Behandles under pkt. 89 (Niels) 
10. Der er udsendt dagsorden til – og afholdt - styrelseskursus (Stefan) 
11. Der er udsendt referat af Pædagogisk Samråds møde den 30. marts 2011 (Frede) 
12. Resurseudmeldingerne for det kommende skoleår er lagt i aftaleværkstedet (Niels) 
13. ”Skoleårets planlægning” er udsendt (Niels) 
14. Der er uddelt to artikler fra Danske Kommuner (Lars) 
15. Der var hovedstyrelsesformøde den 11. april (Niels) 

 
 

Pkt. 87 Godkendelse af referater af styrelsesmøder 7.3.- 14.3.og 
21.3.2011  

Alle tre referater blev godkendt.  
 
 
Pkt. 88 Opfølgning på styrelsens kursus  

1. Konstituering 
2. Frikøb 

Konstitueringen og frikøbet blev besluttet. Det tager sig således ud: 
 
Formænd for udvalgene er for 2011-2012: 
KK Stefan  
Pæd. Morten 
Arbejdsmiljø Jeanette 
Fagligt Niels  
 
Referent Arne  
Webmaster Jens 



 
Sagsbehandlere: Finn, Lars, Morten og Jeanette. 
 
Pkt. 89 A05 
 Opfølgning på styrelsens kursus, skolerunde og drøftelse  

Skolerunden blev afviklet på styrelseskurset, hvorfor der blev 
redegjort for orienteringsmødet den 31. marts om lærernes 
arbejdstid i Ballerup Kommune i stedet. 
BLF’s brev til Ballerup Kommune om A05 indgik som bilag. 

 
Pkt. 90 Forflyttelsesregler for børnehaveklasseledere  

Drøftet, tages op på næste møde.. 
 

Pkt. 91 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 
TR tager en snak med Børnehaveklasselederne. 
 
Sygefravær, sponsorering, profilskoler, 
børnehaveklasseledernes forflyttelsesregler, 
 
 

Pkt. 92 Eventuelt 
 
Referent Jens Lund 
 


