
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
 
Referat af styrelsesmødet mandag den 24. januar 201 1 kl. 12.15 på 
kredskontoret. 
 
 
Dirigent: John 
Referent: Arne 
Afbud: Barbara, Lis, Kenneth, Yoa, John (supl. for John Claus).  
 
Pkt. 20 Godkendelse af referat af styrelsesmøderne den 10. januar og  

17. januar 2011  
 Godkendelse udsat. 
 
Pkt. 21 Meddelelser 
  

1. Der var møde i Arbejdsmiljøforum HV den 12. januar 2011(Jeanette) 
Der afholdes temadag d. 22.3 Program er udsendt til 
arbejdsmilljørepræsentanten. 
 

2. Der var møde i Pædagogisk Samråd den 18. januar 2011 (Frede og 
Niels) 
Omtalt. Referat er udsendt på konferencen. 
 

3. Der var møde i HV den 20. januar 2011 (Jeanette) 
Det går langsomt med OK11 TR-udsendelse er modtaget. 

 
4. TR-aftalen er udsendt (Niels) 

Bliver lagt i konferencen under ”Aftaler” 
 

5. Der var pensionistmøde den 21. januar 2011(Stefan) 
Omtalt. 
 

6. Revisionen har været der den 21. januar 2011 (Lars) 
Foreløbig ingen kritisable forhold. 
 

7. Der var forhandlingsmøde den 21. januar 2011.  
Behandles under punkt 22 (Jeanette og Niels) 
 

8. Der er på ny usikkerhed om ansættelsesforholdene på Lautrupgaardskolen 
(Kenneth og Niels) 
Forflyttelser  er nu i spil på trods af Dorrit Christensens tidligere løfter. 
 

9. Orientering om postgangen for faglig klub (Yoa og Niels) 
Ifølge Dorrit Christensen skal al postgang fra de faglige klubber gå 
gennem skoleledelsen. 
 

10. Arbejdsprøvning for medlem omtalt. 



11. Nyheder på hjemmesiden skal ikke nødvendigvis opfattes som kr.21 
synspunkter. Der kan sagtens være partsindlæg. 
 

12. Sag på Hedegårdskolen omtalt. 
 
 

 
Pkt. 22  A 05 

Drøftelse og beslutning (Jeanette og Niels) 
 Behandlet. 
 
Pkt. 23 Afskedigelsesforhold 

Første drøftelse (Niels) 
 DLF anbefaler objektive kriterier samt anciennitetskriterier. 
 Punktet tages op på et kommende møde. 
 
Pkt. 24 Ballerup Kommunes budget for 2011 
 Drøftelse og beslutning (Jeanette og Niels) 

Bilag udsendt 
 Besparelserne af 18. januar behandlet. 
 Hvordan besparelserne skal konkretiseres vides endnu ikke. 
 Specielt bibliotekssituationen blev diskuteret. 
 
Pkt. 25 GF 2011 

1. behandling af budgettet (Lars) 
Budgettet uddelt og gennemgået. Viderebehandling på næste 
møde. 
Andet (Jeanette og Niels) 
Intet. 
 

Pkt. 26 Rummelighedsundersøgelsen 
Drøftelse (Morten og Jeanette) 
Afleveres optalt af TR d. 31.1 

 
Pkt. 27 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Hvis forhandlingerne afsluttes onsdag, udkommer en faglig bulletin, som vi 
skal holde medlemsmøde om i spiseren på torsdag. 
 
Spørg ledelsen om op- eller nedgang i stillingstallet på skolen 
næste år. 
Tallet mailes til konferencen. 
 

Pkt. 28 Eventuelt 
 Intet. 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 


