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Dagsorden til styrelsesmøde 
 

Mandag den 29. september 2014, kl. 12:30-15:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LK/JSø 
 
 
Pkt. 34 Meddelelser  

1. Styregruppemøde – på Skole-/Aftalepolitisk-udvalg på mandag 
5.   Fælles AMR-møde, arbejder på et fælles udkast til  en fysisk APV 
11. Ex-HU-udvalg, Ansættelsesudvalg nedsat til ny kommunaldirektør 
17. Hovedstaden Vest, Problemer omkring lærerstuderendes praktik 
19. Lærerens dag, BLF vil gerne støtte lokale initiativer – eks morgenbrød 
20. Pensionist-ture 

 
Pkt. 35 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
KK: Ekstra opredninger på Frederiksdal lovligt (3 pr. Værelse) 
2-13-11-3-8-9-13, antal ved skolegennemgang  
AMU: APV-målinger til udvalget 
S-A: Elevplaner, Ny dagsorden ligger i konferencen 

 
Pkt. 36 Dialogmøde, temadag og fællesmøde i Faglig Klub 

- Kort evaluering  
Dialog: Der er stor forskel på, hvor meget det efterfølgende bliver brugt ude 
på skolerne.  Måske kan formanden for skolelederne stå oppe ved siden af 
Ulla og Morten. Svært at få tid hos ledere til eks. gennemgang af opgaver. 
Tema: Fint med tema-dagen. Fint at have flere at dele tanker med. Overve-
jelse at have to årlige tema- møder. Tid til respons til sidst efterlyses. Over-
veje om det er bedre, at færre har ”kasketter” på. 
FFM: 45 var til FFM. Lidt få, måske tegn på afmatning. PP er lagt ud i konfe-
rencen.  
PP tages op på faglige møder på skolerne. Skemaer tages op på skolerne, 
kan måske blive lagt på bordene på lærerværelserne. Sendes evt. ud med en 
kommentar. 

 
Pkt. 37 Skolestruktur   

- Orientering og drøftelse  
Møder med mange partierne – orientering 

 
Pkt. 38 Lokalaftalen  

- Skolerunde med status på opgaveoversigter  
- Andre opmærksomheder; elevplaner  
- Andet 

 



 
Pkt. 39 Folkeskolereformen  

- Drøftelse af opstarten; herunder nye fag og USU 
Punktet udsat 

   
Pkt. 40 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 Udsendes i konferencen  
 
Pkt. 41 Eventuelt 
 Dagpenge-søgning, hvilke dage, henvise til a-kassen. 
 
Pkt. 42 Godkendelse af referat  
 
 
 

 
Kommende punkter: 

- Vikarer   
- Folkeskolereformen, skal være på som noget af det første næste gang 

 

 


