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Referat af styrelsesmødet  
mandag den 26. 9. 2011 kl. 12.15 – 14.00  
 

Dirigent: John 
Referent: Arne 
Afbud: Jeanette, Lars 
 
Pkt. 155 Meddelelser 
 

1. Der var møde med Ballerup Kommune den 20. september 2011. Drøftes 
under punkt 158 (Niels) 
 

2. Referat af møde i Hovedudvalget den 14. september 2011 udsendt 
(Niels)  
Specielt pkt. 6 omtalt. Ballerup Kommune arbejder på at få udvidet 
adgang til at gå ind i medarbejdernes mailbox. 

  
3. Tilmeldingen til festen er afsluttet (Stefan og Lars)  

Omtalt 
 

4. Læserbrev udsendt og uddelt. Drøftes under punkt 158 (Niels) 
 

5. Der var møde i Skoleforum den 22. september 2011 (Niels) 
Budget – inklusion – analyse af lærernes arbejdstid – fremtidens skole 
Bilag uddelt: oversigt over medlemmer af Skoleforum 2011 
Mødet omtalt. 
 

6. Der var budgetmøde den 23. september 2011, bilag ”Flerårig økonomisk 
strategi Budget 2012, udmøntning af tilpasninger” udsendt forinden 
(Niels) 
Bilag gennemgået. 

 
7. Der er afholdt/aftalt opfølgning af løntjek med TR fra Ru, Hø, Ro og La 

(Niels) 
Omtalt 

 
Pkt. 156 Pædagoger i skolen (Morten) 
 Drøftelse   
 Udmøntningen på skolerne på Bjarke Huus´ brev om pædagogernes 

ansvar for en time om ugen er sket proforma. Det hele betragtes som en 
manøvre, der skal legitimere pædagogernes deltagelse i de faste 
fællesskaber. 

     
Pkt. 157 Ballerup Kommunes vision ”Fremtidens skole”  
 Drøftelse og stillingtagen til handling  



 10.10. er frist for indlæg på kommunens hjemmeside. Lærerne opfordres til 
at kommentere forslaget. 

 
 Pkt. 158   A05 (Niels)  
 Sidste nyt  
 Møde mellem BK og BLF den 20.9. 
 Lærere på nedsat tid skal have 20 minutters ekstra individuel tid for hver 

time ud over deres aftalte beskæftigelsesgrad. 
 BK forventer at undervisningstallet sættes op næste år. Skolerne 
 skal så finde hvilke opgaver der skal udgå. 
 Dorrit Christensens læserbrev 20.9 omtalt. Har foranlediget en 

pressemeddelelse sendt til borgmester og Ballerup Bladet. 
   
Pkt. 159 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 
Husk festen lørdag på Tapeten kl. 18 
Tapeten ligger Magleparken 5 (der er sikkert nogle nye lærere der ikke 
ved det.) 
Meld jer til Niels for løntjek (vi der ikke har gjort det allerede). 
Opfordre lærerne til at komme med indlæg om fremtidens skole 
på kommunens hjemmeside. Der skulle være deadline 10.10 
(Den skulle være ændret. Oplysning på SB-møde på Måløv) 
Faglig Bulletin kan findes på hjemmesiden. Udsendes/uddeles. 
 

Pkt. 160 Eventuelt 
 Barbara fratræder som kongresdelegeret og dermed af 

styrelsen af private grunde. 
 1.suppleant som kongresdelegeret er Lars Nilsson. Næste valg 

af kongresdelegeret er på næste generalforsamling. 
 
Venlig hilsen  
Arne 


