
 

 

Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

 

 

Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 6. januar 2014, kl. 12:30-15:00, herefter udvalgsmøder til kl. 16:00 
 
 
 
Dirigent/referent: KM/JS 
Afbud fra Vibe og Lisbeth 
 
 
Pkt. 91 Meddelelser  

 
Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 

1. 17/12 Forhandlinger med C-BUR om lønaftale for psykolo-
gerne 

MR + JS + SV 
 
 

2. 17/12 Møde om PLC-projekt  MR + JS 
 

3.  17/12 Møde om arbejdet med nye fælles mål JS 
 

4.  18/12 Kredsformandsmøde MR 
 

5. 18/12 Sektorudvalgsmøde JS 
 

 19/12 Møde i kvalitetsanalysestyregruppen MR 
 

6. - Formanden ønsker praktikplads  MR 
 

 
 
 
Pkt. 92 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
KO: Lyttemøde den 23.1. på Grantofteskolen 
Stefan har lavet aftale med Baltoppen om ex. GF 
AMU: Suppl. AM-uddannelse for AMR, AM-ledere og TRere den 25.3. fra 
9 til 15 på Villa Blide er arrangeret og godkendt af BK. Vi mangler lige at 
finpudse invitationen, før den kan sendes ud. 

 
 
Pkt. 93 Dialogmødet den 23. januar 

- Drøftelse af tema/indhold  
Vi har igennem længere tid drøftet om inklusionsopgaven skal op i ple-
num, så alle parter lytter og forholder sig til samme problematik. 



Folkeskolereform og Lov 409 og konsekvenserne heraf fx at alle opgaver 
løses på skolen kunne vær en anden mulighed. 
Vi ønsker inklusion på dagsordenen og giver Skole- og aftalepolitisk ud-
valg i opdrag at udarbejde forslag til en dagsorden. 

 
 
Pkt. 94 Ordinær GF 2014 

- Strømpilen. Vi gennemgår punkt 1 i dag og resten gennemgås på kom-
mende møder. Drøftet forskellige overvejelser. Ingen beslutninger taget.  

- Frikøb og honorarer. Gennemgang af sidste års honoreringsdebat på GF 
og kritikken af, at der ikke var tale om en åben proces.  Alt blev lagt ud 
på hjemmesiden efterfølgende, men har alle set det? Hvordan håndterer 
vi det på GF?   

- I forhold til frikøb er den umiddelbare vurdering, at det fastholdes og vi-
dereføres på nuværende niveau. Vi skal have evalueret udvalgsformæn-
denes tid til arbejdet på næste møde. 
Hvordan skal vi frikøbe TR-S og AMR fremover?  

- Den skriftlige beretning; indhold fordelt på udvalgene. 
 
 
Pkt. 95 Beskæftigelsespolitik 

- Drøftelse af foreningens politik. Pkt. udsat.   
 
 
Pkt. 96 Folkeskolereform & arbejdstid 

- Drøftelse af temaer. Drøftet.  
 
 
Pkt. 97 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
 
Pkt. 98 Eventuelt 
 
 
Pkt. 99 Godkendelse af referat  
 

 
Kommende punkter: 
 
- De tillidsvalgtes kompetencer  
- OK15 

 


