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Referat af styrelsesmødet  
mandag den 2. maj 2011 kl. 12.15 – 16.00 på kredsko ntoret 
 
Dirigent: John 
Referent: Arne 
Afbud: Thomas 
Nyt punkt: 98 a Fremtidens skole 
Pkt. 93 Godkendelse af referat af styrelsesmødet d.11. april 2011 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 94 Meddelelser 
 

1. Der er udsendt Ballerup Kommunes invitation til Fremtidens Skole 
2020 (Jeanette Niels) 
Lærere der inviteres aftaler timeforbruget med ledelsen 
  

2. Der er udsendt dagsorden til Pædagogisk Samråds møde den 3. maj 
(Frede) 
Omtalt. 
 

3. Der er udsendt dagsorden til PUF’s møde den 10. maj (Frede) 
Projekt: ”Vi læser for livet” omtalt. 
 

4. Borgmesterens brev af 7. april 2011 til skolelederne om de faglige  
klubbers henvendelser er udsendt. Indgår i pkt. 96 (Morten) 
 

5. Vi har modtaget borgmesterens brev af 7. april (Jeanette og Niels) 
Brevet blev gennemgået. 
 

6. Der var møde i HV den 14. april (Niels) 
Sidste prognose fra DLF om nedlæggelse af 2000 stillinger på 
landsplan blev omtalt. 
 

7. Der var møde i TR-Ringen den 26. april og i HU den 27. april (Niels) 
Ringen: den alt for korte høringsfrist om den nye administrative 
struktur blev debatteret. 
HU: Ny kommunale besparelser blev varslet. Endnu ingen konkrete 
tal på bordet, 
  

8. Der var møde i SUS den 27. april (Niels) 
Høringssvar om adm.struktur uddelt. 
 

9. Der var møde i FPPU den 28. april (Niels) 
Seniorpolitikken er stadig suspenderet. Arbejdsgruppe blev nedsat 
vedr. problematikken om personale på særlige vilkår. BLF deltager. 
 



10. Pensionsarrangement til Bakken blev omtalt. 
 

Pkt. 95 Opfølgning på styrelsens kursus  
  

1. Fordeling på udvalg (Niels) 
     Udvalgsposter fordelt. 
 
2. Frikøb (Niels) 

Bilag uddelt., Kommunen er orienteret. 
  

3. Evaluering af kurset og visionspapirerne (Stefan og 
Lars) 
Afstanden var god. Eget lokale ønskes. Næste år: 
torsdag morgen til fredag middag. 
Visionspapirerne: Lars og Morten kigger på det. 
  

Pkt. 96 Forflyttelse og afsked (Jeanette og Niels) 
Status 
Drøftelse og beslutning 

 Afskedigelser og forflyttelser diskuteret. 
 Forsøg på at få skabt et overblik. 
 Der er aftalt møde med DLF. 
 
Pkt. 97 A05 
 1. Opfølgende skolerunde (TR) 

Planlagte akkorder omtalt. 
 
2. AMR’s vilkår (Jeanette) 
Det forventes, at der indgås akkordaftaler på 67 timer. 
 
3.Ballerup Kommunes svar af 11.4.2011 – uddeles (Jeanette og Niels) 
Brevet diskuteret. 
 
4.Status på arbejdsgrupperne (Jeanette og Niels) 
Møder blev aftalt. 
 
5. Andre forhold (Jeanette og Niels) 
Ang. Klasselærerakkorden: Forhandlingskompetencen udlægges til TR 

 
Pkt. 98 Profilskoler (Frede)  

Drøftelse. To bilag udsendt. Udsat. 
. 

Pkt.98 a Fremtidens skole. 
 Pædagogisk Udvalg går videre med debatoplægget på 

baggrund af tilbagemeldingerne. 
Vilkårene for deltagelse i arrangementerne blev drøftet. 
 

Pkt. 99 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Find ud af om der er hele, halve eller kvarte stillinger der 



nybesættes med midlertidigt ansatte. De midlertidigt ansatte, 
der er i arbejde skal selvfølgelig fortsætte til deres 
opsigelsesdato. Meddel ledige stillinger hurtigt til Niels (inden 
onsdag) så vi kan hjælpe de lærere der skal fyres. 

 
Sørg for at lærere, der personligt har modtaget invitation fra 
kommunen til "Fremtidens Skole" henvender sig til ledelsen og 
aftaler tidsforbruget, hvis ledelsen synes det er en god idé at de 
deltager. 

 
Uddel kalenderen 

 
Aflever frikøbsoversigt og datoplan til skolelederen. 
Sygefravær. Udgår.  
Sponsorering. Morten går videre 
 

Pkt. 100 Eventuelt 
 

 
Venlig hilsen 
Arne 


