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Referat af styrelsesmødet  
mandag den 16. maj 2011 kl. 12.15 – 15.30 på kredsk ontoret 
 
Dirigent: Lars 
Referent: Arne 
Afbud: Verner 
 
Pkt. 101 Godkendelse af referat af styrelsesmødet d.2. maj 2011 
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 105 Meddelelser 
 

1. Der er den 3. maj udsendt fornyet frikøbsansøgning i konferencen til 
overbringelse til skolelederen. Er sendt til Ballerup Kommune (Niels) 
 

2. Der var møde i Pædagogisk Samråd den 3. maj. Referat udsendt (Frede og 
Niels) 
 

3. Der er den 9. maj udsendt pressemeddelelse ”Ingen er tjent med misforståelser”. 
Behandles under pkt. 107 (Niels) 
 

4. Der var møde i Fagligt udvalg den 9. maj. Behandles under pkt. 107 (Niels) 
 

5. Der var møde i Fredes udvalg den 9. maj. Bilag udsendt (Frede) 
 

6. Der var AMU-møde med AMR den 9. maj. Referat følger (Jeanette) 
 

7. BLF’s rummelighedsundersøgelse er udsendt elektronisk den 9. maj til TR til 
videreformidling til lærere, ledelse og skolebestyrelsesformand. Oplægget er 
sendt med post til borgmesteren, det politiske udvalg og 
skolebestyrelsesformændene (Frede) 
 

8. BLF’s debatoplæg ”Fremtidens Skole” er udsendt elektronisk den 9. maj til TR til 
videreformidling til lærere, ledelse og skolebestyrelsesformand. Oplægget er 
sendt med post til borgmesteren, det politiske udvalg og 
skolebestyrelsesformændene (Frede) 
 

9. Minibulletin er den 12. maj udsendt til uddeling på skolerne (Niels) 
 

10. Der er den 12. maj udsendt ”Innovative IT-projekter i Folkeskolen” (Frede) 
 

11. Der er den 12. maj udsendt ”Lautrupgårdskolen” (Frede) 
 

12. Der er den 12. maj udsendt ”Undersøgelse om sponsorering i Folkeskolen” 
(Frede) 
 



13. Der var møde i Skoleforum den 12. maj. Økonomi, struktur, Fremtidens skole 
2020, inklusion, eventuelt, rundvisning (Frede og Niels) 
Det er ikke meningen, at forældre og elever skal inddrages i evalueringen af 
kommunens store inklusionsprojekt. 
 

14. Der er fra Ballerup Kommune udsendt revideret seniorpolitik, vedtaget af HU den 
9. februar 2011 (Niels) 
Sendt ud til lederne til videreformidling. 
 

15. Der er fra Ballerup Kommune udsendt revideret indholdsfortegnelse til 
”Personalepolitikker”. Der er ikke en løbende, koordineret opdatering af 
opslagsværket (Niels) 
Ændringer kan ses på ”Giraffen” 
 

16. Der var møde mellem DLF og Ballerup Kommune den 13. maj. Behandles under 
pkt. 106 (Niels) 
 

17. Vi har modtaget to materialer om FTF’s ungdomsundersøgelse (Jeanette og 
Niels) 
Barbara og Jens ser på materialet og kommer med oplæg til styrelsen. 
 

18. Der er udsendt invitation til pensionisternes sommerfrokost, som afholdes I 
baghuset den 8. juni. The Billes og buffet (Stefan) 
 

19. Der er uddelt brev fra Ballerup Kommune af 9. maj 2011 angående 
Forebyggelsesfonden     (Jeanette og Niels) 
 

20. HS-formøde omtalt: 
      Valg af næstformand, 2 kandidater, vælges af kongressen. 
      OK 11-stemmeprocenten evalueret. 
      DLF’s principprogram skal revideres. 
 
21. Pædagogisk Udviklings Forum Hovedstaden Vest har afholdt møde (Frede) 
     Faktoren bliver nedsat i mange kommuner. 
 
22. Der har været afholdt kursusmøde for Hovedstaden Vest (Stefan)  
     Grunduddannelsen diskuteret. 

 Frederiksdal får en fælles henvendelse fra kredsene om prisniveauet for          
afholdelse af kurser. 
  

Pkt. 106 Forflyttelse og afsked (Jeanette og Niels) 
Status 
Der har været afholdt møde mellem DLF og kommunen. Forskellige 
individuelle ordninger er aftalt. 

 
 
 
Pkt. 107 A05 
 Forslag til orienteringsmaterialer. 4 bilag udsendt (Niels) 

Brev til skolelederne tilrettes 



Kollegabrevet tilrettes. 
Grønspættebogen godkendt. 
Forældrebrev tilrettes. Lærerne orienteres. Distribueres i 
august under en eller anden form. 
   
Forslag om løbende aktiviteter (Lars og Niels) 
Styrelsen godkender, at vi sender hold til DHL-stafetten onsdag d. 31 
august 
 
Nyt fra arbejdsgrupperne 
Kort orientering givet. 
Ny arbejdsgruppe bestående af Lyngsie er nedsat. 
 
AMR’s vilkår (Jeanette) 
Oplæg fra kommunen er sendt til udtalelse i DLF 
 
ECTS-point. Bilag udsendt (Niels) 
Hvis pointene hænger sammen med uddannelsen er det OK at 
få det på mødeplanen. De pågældende lærere orienteres. 
 
155 timers puljen (Niels) 
Omtalt 
 
Formkrav til akkordaftaler (Niels) 
Gennemgået 
 
Kort opfølgende skolerunde (TR) 
Status afgivet 
 
Andre forhold (Jeanette og Niels) 
Bilag fra fagligt udvalg udsendt. 
Planer for tjek af årsopgørelse, behandling af uafklarede sager 
og løntjek godkendt af styrelsen. 

 Frederiksberg Kommunelærerforening bakker os op. 
Randers skal på A05. 
   

Pkt. 108 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
BLF deltager i DHL-stafetten d. 31.august 
Se konferencen og uddel papirerne. Find hurtigt ud af hvor 
mange hold I kan stille fra jeres skole og giv besked til Lars. 
 
Rummelighedsundersøgelsen og BLFs debatoplæg 
"Fremtidens skole" sættes til debat i SB 
 
Husk: ingen stillingsopslag fra skolerne om nyansættelser og 
ingen midlertidige ansættelser fra nu af. 
 



Tal med de kollegaer, der næste år skal have ETCS-point og 
find ud af om betingelserne er i orden. Henvisning til tidligere 
udsendt bilag. 
 
Sygefravær udgår 
Sponsorering udgår 
 

Pkt. 109 Eventuelt 
 Intet 
 
Venlig hilsen 
Arne 


