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Pkt. 161 Meddelelser 
 
1. Der er udsendt efterlysning af aktive pensionister (Jeanette). Omtalt 

 
2. Der var møde med Ballerup Kommune den 27. september og 4. oktober 

2011. Indgår i pkt. 162 (Jeanette og Niels) 
 

3. Der har været interview om forebyggelsesfonds-projektet (Jeanette) 
Der skal interviewes 2 lærere fra hver skole. Udvælgelseskriterier er uklar. 
  

4. Der er udsendt opfordring til at støtte underskriftindsamling (Lars). 
Omtalt 
 

5. Der var møde i HV den 29. september 2011. Bl.a. HS-valg (Niels) 
Det kommende HS valg blev debatteret.  Herunder indstilling af 
kandidater. Jeanette opstiller som 2. suppleant for Ane Søgaard. 
 

6. Der var fest den 1. oktober 2011 (Stefan). Festen evalueret.  
 

7. Der var møde om KL’s partnerskab den 3. oktober. Indgår i pkt. 162 (Niels) 
 

8. Det var Lærerens Dag den 5. oktober 2011 (Jeanette) 
Annonce i Ballerup Bladet omtalt. Beretning fra diverse initiativer på 
udvalgte skoler. 
  

9. Der var møde om fleksjob den 6. oktober 2011 (Niels) 
Fleksjobbernes arbejdsvilkår under A05 omtalt. 
 

10. Der var møde i Mini-KTO den 7. oktober (Niels) 
Der skal eventuelt vælges ny næstformand. 
 

11. Der var møde i SUS den 7. oktober 2011 (Jeanette og Niels) 
Partnerskabsanalyse blev udleveret. Bilag om besparelser m.m. 
udsendes på konferencen. 
 

12. Møde med konsulenterne fra DLF er udsat til mandag den 31. oktober 
kl. 14.30 (Niels) 

 
13  Pensionistture omtalt. 



 
Pkt. 162   A05 (Jeanette og Niels)  
 a. løntjek. Løntjek er nu TRs opgave. Hjælp kan dog rekvireres 

i særlige situationer. 
 
 b. Bilag ”Tag Fat” uddelt. Omhandler samarbejde med pædagoger og 

kravet om skriftlighed. 
 
 c. Møde med BK d. 27.9: Enkelte sager omtalt.  

Møde med BK d. 4.10: Fremover skal der kun rejses generelle 
sagsproblemer. Ingen aftale indgået om SSP-akkorden. Ang. Samarbejdet 
med pædagogerne: Bjarke Huss’ brev til skolelederne er trukket tilbage. 

 
 d. Partnerskabsanalysen. Bliver taget op på et kommende møde. Udvalgte 

områder dog omtalt. 
 
 e. Strategier diskuteret. 
 
 f. BLF-udspil. Diskuteret.   
 
Pkt. 163 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 
Vær opmærksom på, hvem og hvordan der bliver udvalgt 
lærere til interview med Forebyggelsesfonden. 
Undersøg fleksjobbernes arbejdsvilkår under A05. Tal med 
dem og meld eventuelt tilbage til Niels. hvis vilkårene er 
urimelige. 
Når lederne kommer med diverse afgørelser, så få det på skrift 
eller skriv ned så ordret som muligt og send det videre til BLF. 
 

Pkt. 164 Eventuelt 
Der er udvalgsmøder d. 24.10 

 
Venlig hilsen 
Arne 


