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Dirigent: Lars 
 
 
Pkt. 186 Godkendelse af referat af styrelsesmødet den 7. november 

2011 
 
Pkt 187 Meddelelser 

 
1. Der er udsendt ’Spot på Ole Lund Kirkegaard…” og orientering 

herom (Niels) 
 

2. Der er udsendt udtalelse fra Rosenlundskolen. Bragt i BB den 15. 
november 2011. Indgår i pkt. 191 (Morten) 
 

3. Der er uddelt reviderede medlemslister (Lars) 
Svar retur til Lars, hvis de er mangelfulde. 

 
4. Der er sendt brev til Ballerup Kommune med status på rejste sager i dette 

skoleår, og løntjekkene fortsætter (Niels).  
Bilag uddelt. Sagen omtalt. 
 

5. Der er udsendt ’Info til skolelederne om trivselsundersøgelsen’ og 
’Notat vedrørende projekt med Forebyggelsesfonden’. Indgår i pkt. 
192 (Niels) 
 

6. Jeanette/Niels har deltaget i møder på RU, ØS og LU. Møder er 
planlagt på KA og GR (Niels). Indgår i pkt. 191. 
 

7. Der var møde i Skoleforum den 10. november 2011 (Niels). 
Budgetopfølgning, herunder indkøbsstop og andre stop. 
Servicestrategien, herunder LA/KA. Et løft til Folkeskolen, herunder 
flere lektioner. Innovationsstrategien. Vision for Fremtidens skole. 
Punkterne omtalt 

 
8. BLF er inviteret til Ballerup Kommunes konference ’Inklusion nu og i 

fremtiden’ mandag den 16. januar 2012 kl. 14.00 – 19.30 (Morten) 
Morten deltager sammen med yderligere et styrelsesmedlem 
 

9. Der var møde i mini-KTO den 18. november 2011 (Niels).  
Løntilskud, mailpolitik, arbejdsmiljø, HU 
Sagen om løntilskud behandles på næste HS-møde. Der er bekymring over BKs 
ønske om øget kontrol med medarbejdernes mails. Arbejdsmiljø: Den årlige 
opsamling kommer i jan/feb. Samarbejdsproblemer omtalt. 



 

 

 
Pkt. 188   Besparelserne på skolerne. Andenbehandling (Jeanette og 

Niels) 
Hvad anbefaler BLF? 
Indstilling udsendt med dagsordenen.  
Drøftelse og beslutning om det videre arbejde 

 Indstillingen gennemgået og godkendt. Vi anbefaler, at de 6 mill. ,der skal 
bruges på Fremtidens Skole bliver kanaliseret over som lønmidler til 
lærerne 

  
Pkt. 189 KL’s partnerskabsanalyse (Morten og Lars) 
 Bilag udsendes 

Drøftelse og beslutning om det videre arbejde 
 Arbejdet med udformningen af BLFs kommentar blev rost og vedtaget. 
 Sammen med selve undersøgelsen lægges kommentaren ud på kredsens 

hjemmeside. 
 
Pkt. 190 HS-valget (Jeanette og Niels) 

Opfølgning på tidligere beslutning 
Bilag: valgmateriale udsendt/udleveret  
Alt valgmateriale lægges på hjemmeside som TR kan henvise til. 

 Der udsendes en faglig bulletin om HS-valget. 
 
Pkt. 191 A05 (Jeanette og Niels) 

- evaluering af temadag 14.11.2011 og beslutning om det videre arbejde 
Stedet var godt valgt. Diskussion om hvorvidt TRS skulle have 
været med. Deres frikøb kunne måske være blevet brugt mere 
fornuftigt i forbindelse med nogle politiske diskussioner. 
Optællingsarbejdet færdiggøres inden d. 19.12. 
 - orientering om og drøftelse af møde med BK den 11. november 2011 
Orientering givet 
- plan for den kommende periode 
Synspunkter udvekslet. 
 

Pkt. 192 Projekt under Forebyggelsesfonden (Jeanette) 
Bilag udsendt 
Punktet udsat. 

 
Pkt. 193 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 

møde og kommunikation af de behandlede punkter. 
Medlemslister kontrolleres. 

 Husk Temaaften onsdag d. 23.11 
 Optælling færdiggøres inden d.19.12 
 Bulletin uddeles 
 Medlemsmøder aftales med Niels. 
 
Pkt. 194 Eventuelt 
 Borgmestermøder på skolerne omtalt. 
Venlig hilsen 
Arne 


