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Referat af styrelsesmødet  
mandag den 7. november 2011 kl. 12.15 – 16.00  
 
Dirigent: Lars 
Afbud:  Sanne, Thomas. 
Deltog: Stefan (183-185) 
 
Pkt. 179a Godkendelse af referater af styrelsesmøder 24.10.11 og 

31.10.2011. 
Begge godkendt 

 
Pkt. 179b Meddelelser 

1. Der var møde i fagligt udvalg den 24. oktober 2011 (Niels) 
Referatet er udsendt. 

2. Der var fælles faglig klub-møde den 1. november 2011. 
Drøftes under pkt. 183 (Stefan) 

3. Der var møde med Ballerup Kommune den 2. november 
2011. Drøftes under pkt. 183 (Jeanette og Niels) 

4. Læserbreve i Ballerup Bladet udsendt (Jeanette) 
Omtalt 

5. Mail fra Ballerup kommune om tilbagetrækning af 
skolechefens brev om pædagoger i skolen udsendt 
(Jeanette og Niels) 

6. Ny mødeplan for styrelsen udsendt 
7. Temadag d. 14 afholdes Gl. Købmandsgård i Jonstrup 
8. Dorrit Christensen aftræder. Ansættelsesudvalg nedsættes 
9. Pensionistarrangement omtalt. 

 
  

Pkt. 180   Besparelserne på skolerne. Førstebehandling (Jeanette og 
Niels) 
Hvad anbefaler BLF? 
Drøftelse og beslutning om det videre arbejde 

 Behandlet. BLF er ikke på nuværende tidspunkt blevet spurgt om, hvilke 
timer/opgaver inden for anden skoletid, der kan spares. 

 Mødet for TR, mødeledere, ledere o.a. på rådhuset d. 9.11. 
 Diverse problematiseringer behandlet. Bl.a. det faktum, at BLFs ledelse 

ikke er blevet inviteret. 
   
Pkt. 181 Kvartalsopgørelse (Lars) 
 Bilag udsendt 

Opgørelsen gennemgået. 
 
Pkt. 182 HS-valget (Jeanette og Niels) 

Opfølgning på tidligere beslutning 



Bilag: valgmateriale  
Valgmateriale fra Flemming Ernst udsendt.  

 Styrelsen anbefaler medlemmerne at stemme på Ane 
Søegaard og Flemming Ernst. 

  
Pkt. 183 A05 (Jeanette og Niels) 
 - evaluering af møder 

Baghusmødet omtalt. 
Møde med konsulenter fra DLF kommenteret. 
 
- orientering om og drøftelse af møde med BK den 2.november 
2011.  
Sagen om manglende pensionsbidrag af tillæg, m.m. til OK-
ansatte er løst til vores tilfredshed. Efterregulering vil blive 
ordnet. 
Der vil senere blive et møde om AKUT-midlerne. 
BLFs alternativer til en helhedsaftale gennemgået. Kommunen vil komme 
med et udspil d. 9.11. 2011. Forhandlingsmøde afholdes d. 11.11.2011 
  
- plan for den kommende periode 
Budskabet om ineffektivitet og spildtid skal kommunikeres videre.  
 

Pkt. 184 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
 

Pkt. 185 Eventuelt 
 På Egebjergskolen er der indtil 31.12.2011 sagt stop for brug af 

vikarer 
 
Venlig hilsen 
Arne 


