
 

 
BALLERUP LÆRERFORENING 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

 
 
Referat af styrelsesmødet  
mandag den 5. september 2011 kl. 12.30 – 15.30 på kredskontoret 
 
 
 
Dirigent: John 
Referent:  Arne 
Afbud: Morten, Jan, John. 
 
Pkt. 140 Meddelelser 
 

1. Referat af møde i Fagligt Udvalg den 29. august uddelt. Behandles under punkt 
141 (Niels) 
 

2. Der var møde den 30. august med Ballerup Kommune om ansøgning til 
Forebyggelsesfonden (Jeanette og Niels) 
Der udarbejdes nyt forslag fra fonden. 

 
3. Der var møde i Pædagogisk Samråd den 30. august (Niels) 

Referat udsendes senere. 
 

4. Der var møde den 30. august med Ballerup Kommune om arbejdstid. Indgår i 
punkt 141 (Jeanette og Niels) 
 

5. Der var møde i PUF den 30. august (Morten) 
Udsat. 
 

6. BLF deltog i 5 X 5 den 31. august (Lars) 
Ingen kommentarer ud over hvad Lars har skrevet i konferencen. 
 

7. Fanen var til stede ved Lars Færks bisættelse den 1. september (Niels) 
Omtalt 
 

8. BLF var til stede ved Ole Bucks jubilæum (Niels) 
Omtalt 
 

9. Der var den 2. september møde i arbejdsgruppen om aflyste timer (Niels) 
En kommunal arbejdsgruppe. 6. ferieuge omtalt. 
 

10. Der var møde i Mini-KTO (Jeanette) 
Ingen kommentarer 
 

11. Der var kursus for TR den 5. september (Jeanette og Niels) 
Ingen kommentarer 
 



12. Der er solgt billetter til festen den 1. oktober (Stefan) 
Deadline udsat til 8.9 
 

13. Vi har modtaget en forespørgsel om UUC/førsteårsstuderende (Niels) 
Hvis 1. års studerende kommer på skolen orienteres Niels. 
Informationer om praktikanter udsendes. 
 
  

Pkt. 141 A05 (Jeanette og Niels) 
  

Orientering om status  
Møde afholdt med BK: 
Fejl i ex.indv.tid er rettet. 
Spørgsmål fra BLF om de 37 funktionstillæg får vi svar på. 
Arbejdsbeskrivelse for AMR diskuteret. 
Svømmelærerakkord er endnu ikke underskrevet. 
Personsag omtalt. 
Eksempler på lange arbejdsdage fremlagt. Problematikken udskydes til næste 
møde. 
Akkord for SSP på 112 timer ønskes nu af BK. Afvist, da der ikke er fulgt op på 
forsøgsprojektet fra sidste år. 

 
Drøftelse af situationen 

             Referat fra Fagligt møde 29.8 gennemgået. 
 
 Skolerunde 

Beslutning 
 Der udsendes faglig bulletin. 
 

 Pkt. 142 Kongres 2011 (Barbara, Niels og Jeanette) 
 Orientering og drøftelse  

a) Endelig dagsorden (bilag vedlagt seneste styrelsesmøde) 
2 store punkter:   Arbejdstidsaftalen og pæd. Ind i skolen. 
b) Det praktiske 

  
Pkt. 143 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Har lærerne fået årsopgørelsen og er der afregnet for tillæg. 
Send status til Niels. 

 Send loggen 1112 tilbage til Niels. 
 Husk lærere med 27+ skal kontakte Niels. 
 
Pkt. 144 Eventuelt 
 
 
Venlig hilsen 
Arne 


