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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 1. december 2014, kl. 12:30-15:30  
 
 
Dirigent/referent: LN/VL  
 
 
Pkt. 81 Meddelelser  

 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 

1. 19/11 BLF/BK JS 

2. 24/11 Styrelsens efterårsseminar, pkt. 86 - 

3. 24/11 Sophias 2. konference om folkeskolens formål  JS 

4. 25/11 Kompetenceudvalg  MR 

5. 27/11 Ny kommunaldirektør: interview MR 

6. 28/11 Ny MED-aftale, formøde MR 

7. 1/12 Forhandlingsmøde, pkt. 85 - 

8. - Social kapital MR 

9. - Nyt fra Hovedstyrelsen  JS 

 
 
Morten Flotin (leder på Hø) er blevet konstitueret som leder på Må, da Joan er langtidssy-
gemeldt. 
 
 
Pkt. 82 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
Skolepolitisk udvalg: 
Kasper følger lidt med i, hvad børne- og skoleudvalget har på dagsordenen. Der drøftes 
bl.a. ansættelsesproceduren af distriktsskoleledere. Udvalget skal også på studieture til 
bl.a. Gribskov for at se på ”børnebyer” (vuggestue-skole på samme matrikel) og Ålborg og 
høre om lsp - trivsel og læringsbaseret undervisning på baggrund af forskning. 
AMU: 
Temadag i hovedstaden vest den 27. januar 



KoO:  
Temadag for erfarne TR’er den 7.-8. april, hvor vi i forvejen er optaget af funktionsmodel 
og Styrelsesseminar. 
 
 
Pkt. 83 DLF’s 5 indsatsområder  

- Drøftelse og beslutning (bilag) 
Jeanette orienterede om, hvad vi især skal arbejde med lokalt i Ballerup. 
Fastholde og styrke sammenholdet blandt medlemmerne: 
Faglig klub har svære vilkår. Forslag:  

 Fredagsbar for at fange de unge lærere 

 Lægge lidt ud på bordene i pauserne, som man gerne vil have drøftet 

 Lokal medlemsweekend.  

 Regelmæssige ”Nyt fra TR” 

 Debatforum på intra 

 Faglig klub-møde inden aftenmøderne 

 Mødes regelmæssigt med klubråd, (f.eks. TR, AMR, TRS, mødeleder) 
Få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne og institutionerne kan lykkes med opgaven: 

 Morten og Jeanette har løbende dialog med politikerne. 
Konkrete forbedringer af medlemmernes arbejdssituation: 

 Forhandlingsudvalget mødes regelmæssig 
Forsvare medlemmernes ytringsfrihed 

 På nogle skoler opleves det, at man ikke kan sige hvad man mener. 
Sikre TR’s og AMR’s vilkår for at kunne løse opgaven 

 Gode vilkår, hvad tid angår, men samarbejdet er svært nogen steder. Ledelsens 
samarbejdet med AMR prioriteres ofte ikke højt. 

 
 
Pkt. 84 Skolestruktur   

- Orientering og drøftelse  
Lige nu er der mange usikkerheder, da styrelsesvedtægten ikke er lavet og besluttet. 
 
 
Pkt. 85 Lokalaftalen  

- Opsamling på forhandlingsmødet 
Morten og Jeanette orienterede om dagens møde i forhandlingsudvalget. 

 Indramning af tilstedeværelsestid 

 Andre opgave, funktionsbeskrivelser, ændret serviceniveau 

 Klasselæreropgaven 

 Anvendelsen af den 42. Uge 

 Prøver og censur – flere skoler bruger noget der minder om aftalen fra sidste år, 
hvad tid angår 

 Elevplaner – kommunen arbejder på noget fælles 

 10-pausen – giver anledning til megen frustration og stressende arbejdsmiljø på 
flere skoler 

 Udmøntning af den ekstra bevilling til holddannelse – Ulla undersøger, hvordan de 
bruges 

 
- Planlægning af dialogmødet den 10. december  

 Tænk over uoverensstemmelser fra hverdagen, som kan drøftes/behandles på dia-
logmødet 

 



- Andet 
 
 
Pkt. 86 BLF 

- Evaluering af ’Styrelsens Efterårsseminar’ 
God dag, godt med god tid (selvom den alligevel ikke rakte), vi skal være lidt mere modige 
og turde tage nogle beslutninger, en hård måde at starte ugen på, måske skal vi slutte 
omkring kl. 16, men også hyggeligt at slutte af med fælles spisning, måske aflyse TR-møde, 
som der alligevel ikke opleves så meget værdig i og holde styrelsesmøder i stedet for – 
besluttet. 
 

- Fremtidig organisering: kasserer, udvalgsformænd (bilag) 
Drøftet 
 

- Honorarer og frikøb: Styrelsesmedlemmer og TRS (bilag) 
- Midler til Faglig Klub (bilag) 
- Udvalgskommissorier (bilag) 
- Interne møder  

 
Udsat  
 
Pkt. 87 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
 
Pkt. 88 Eventuelt 
 
 
Pkt. 89 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter: 
 

- Høring: Ny inklusionsstrategi  
- Strømpilen 

- Folkeskolereformen i praksis  

 


