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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 19. august 2013, kl. 12:30-15:00  
 
 
 
 
Dirigent/referent: LK/JS 
 
 
 
Pkt. 1 Meddelelser  
 Afbud Vibe 

1. Møde med Ulla Blom den 5.8.  
2. Forhandlingsmøde om ny MED-aftale den 14.8. 
3. DLF: Skolepolitisk møde den 15.8. 
4. Møde i kvalitetsanalysestyregruppen den 16.8. 
5. Møde med Ulla Blom og Eik Møller den 16.8. 
6. Hovedstyrelsesformøde den 19.8.13 
7. Opgaveoversigter ønskes i elektronisk form 

 
 
Pkt. 2 Nyt fra udvalgene 

KK: Teaterarrangement for fraktion 4. 
 Lærerfest den 5.10. 
 SPU: Intet 
 AMU: Intet 
 
 
Pkt. 3 Folkeskolereformen  

- De første udmeldinger fra Ballerup Kommune. Orientering om de to 
møder i august mellem BK og BLF med de første kommunale  ud-
meldinger ifht. reformen. 

- Kommunalvalg (bilag)  
- Andet  

 
 
Pkt. 4 Fælleskonferencen den 29. august   

- -Er placeret på et strategisk godt tidspunkt i forhold til de kommunale beslutninger 
vedr. budgettet og politikernes overvejelser. Dagsordensforslag og indhold drøftet. 
Konferencen planlægges på næste styrelsesmøde. 

- BLFs brevhoved i invitationen skal ændres, da det er et fællesarrangement. 
- Skolelederforeningen opfordres til at en yderligere repræsentant inviteres ud over 

skolelederrepræsentanten i Pæd. Samråd. 
  

 
 



Pkt. 5 Skoleåret 2013/2014 

 En skolerunde med stemningsrapport fra skolestarten.  
- Skemaer ændret på adskillige skoler efter skolestart, skoler ikke klar, manglende 

rengøring og flere steder manglende ledelse, IT-udstyr og kopimaskiner virkede ik-
ke, genansættelser og nyansættelser, kurser før skolestart kritisable og ikke særlig 
velplanlagte,  

- Frustrationerne ligger lige under overfladen. 
- 6. ferieuge på EG efter lockouten. 
- Andet: Dækning af skolens ledelse, når de er på lederuddannelse i år. Ikke hen-

sigtsmæssigt at tillidsvalgte konstitueres, men der må vælges andre. 
 
 
Pkt. 6 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

Opgaveoversigt i elektronisk form 
 Find mulige datoer for faglige møde på skolerne og meld tilbage på konferencen 

Hensigtsmæssigt at lave en TR-nyhed til fagligt klub efter styrelsesmøderne, da  in-
formationsmængden i forhold til udviklingen kræver et højt orienteringsniveau. 

 Faglig klub-møder om situationen og reform. 
 Lærerfesten ”Lærerens aften” – find gerne lærere, der vil underholde under temaet 
 ”En hyldest til læreren”. 
 
   
Pkt. 7 Eventuelt 

 Kurser, hvor ledelse fortolker, at tiden er i f-faktoren. 
 Ledelsesdækning på skolerne under lederuddannelsen – hvordan håndteres det på 
 skolerne? BLF må spørge forvaltningen. 
 Lockoutmidlers anvendelse på skolerne – punkt til kommende møde. 
 
 
Pkt. 8 Godkendelse af referat  
 Godkendt 

 
 
 

 
Kommende punkter: 

- Løntjek   
 

 


