
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 
 
Referat af styrelsesmødet mandag den 31. januar 201 1 kl. 12.15 – 16.00 
på kredskontoret. 
 
Dirigent: John 
Referent: Arne 
Afbud: Jeanette, Frede, Morten, Thomas, Jens 
 
Pkt. 29 Godkendelse af referat af styrelsesmøderne den 10. januar og  

17. januar 2011  
 Referaterne godkendt. 
 
Pkt. 30 Meddelelser 

1. Der er den 25. januar 2011 udsendt indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling (Niels) 
Ingen kommentarer 
 

2. Der var forhandlingsmøde med Ballerup Kommune den 26. 
januar. Behandles under punkt 31 (Jeanette og Niels) 
 

3. Faglig Bulletin udsendt den 26. januar (Jeanette og Niels) 
Behandles under pkt. 31. 
 

4. Lister udsendt (Lars) 
TR melder tilbage til Lars om medlemslisterne er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. 
 

5. Der var møde med Ballerup Kommune den 31. januar.  
Lønaftale, uenighed på GR. Referat uddelt (Jeanette og Niels) 
Uenighed på GR afklaret. 

     
6. BLF har modtaget en henvendelse fra skolebibliotekarerne. 

 
7. Pressemeddelelse fra DLF om seniordage uddelt. 

 
8. Brev fra Dorrit Christense til Faglig Klub Rugvænget omtalt. 

 
Pkt. 31  A 05 

Drøftelse og beslutning (Jeanette og Niels) 
 Afsluttende møde med BK d.26.1 
 Oversigt over opsagte aftaler modtaget. 
 Der er ikke indgået nogen kommuneakkorder. 
 Regneeksempel for lærer med 737 u.v-timer blev uddelt. 
 
 
Pkt. 32 GF 2011 

1. 1. behandling af beretningen og det videre arbejde med 
beretningen. Bilag udsendt (Niels) 



Bilaget gennemgået og tilrettes. 
2. Budgetterne (Lars) 

Der udarbejder budget for 2012 hvor kontingentforhøjelse 
indgår. 

3. Andet 
Foreløbig dagsorden udsendes snarest. 
 

Pkt. 33 Den ekstraordinære generalforsamling 
1. Resolutioner og vedtagelser (Jeanette og Niels). Bilag følger 

 Bilag gennemgået og tilrettes. 
 Udsendes på konferencen. 
 2. Det praktiske (Stefan) 

Ingen komentarer. 
 
Pkt. 34 Situationen på Lautrupgårdskolen 
 Orientering (Kenneth og Niels) 
 Omtalt. 
 
Pkt. 35 Pædagogernes rolle i skolen 
 Drøftelse og beslutning (Frede) 

2 Bilag udsendt 
 Udsættes til næste møde. 
 
Pkt. 36 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
  
Følgende opgaver er aftalt: 
1. Tilbagemelding om medlemslisterne til Lars. 
2. Undersøg hvor mange penge din skole er blevet tildelt i                 
særlig inklusionsstøtte og hvad pengene bruges til. 
3. AMU undersøger om Branchevejledning om arbejdstedets 
indretning på undervisningsområdet (Branchesikkerhedsrådet 
for undervisning BSR 12, 1999) stadig er gældende og om det 
kan bruges som argument i forbindelse med en diskussion om 
tilstedeværelse. 
4. Rummelighedsundersøgelsens resultat afleveres til Claus 
eller Morten. 
5. Sørg for massiv opbakning til den ekstraordinære 
generalforsamling.VIGTIGT.  
 

Pkt. 37 Eventuelt 
 Problemer med konferencen omtalt. 
 
Punktet om afskedigelsesforhold og punktet med godkendelsen af 
regnskaberne udsættes til mandag den 7. februar, hvor der også er 
styrelsesmøde! 
 
Venlig hilsen 
Arne 


