
 

 

Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

 

 

Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 12. januar 2015, kl. 12:30-15:00 
 
 
Dirigent/referent: LK/VL 
 
Pkt. 113 Meddelelser  
 

 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 

1. 6/1 Carlsbergfondets konference JS 

2. 7/1 Planlægning af MED-konference MR 

3. 8/1 Formøde til sektorudvalgsmøde - 

4. 8/1 Møde med Eik Møller, pkt. 117 - 

5. 9/1 Møde i FTR-netværket - 

6. 9.+10/1 Sophia skrivedag JS 

7. 12/1 Forhandlingsmøde, pkt. 118 - 

8. - Flytning af TEMA-mødet 4. februar til Grantofteskolen  - 

9. - Aflysning af styrelsesmødet den 2. februar  MR 

10. - Revision 21.-23. januar  LN 

11. - Nyt fra Hovedstyrelsen JS 

 
Kollega fra Rosenlund giver udtryk for at have fået god økonomisk vejledning i BLF, vær 
obs på det. 
 
Pkt. 114 Nyt fra udvalgene 
Intet nyt. 
 
Pkt. 115 TR-uddannelsen og efteruddannelse   
Runde om, hvad styrelsesmedlemmerne har af uddannelser i dlf-regi mm. 
 
Pkt. 116 OK15  
Kort orientering. 



Nyt er, at Enhedslisten i KL støtter lærerne i deres krav om at der skal være sammenhæng 
mellem forberedelsestid og undervisningstid. 
Drøftelse om målet med evt. strejke. 
 
Pkt. 117 Skolestruktur   
Orientering og drøftelse af forskellige problematikker i forbindelse med ny skolestruktur. 
Opstart af samarbejde mellem TR’er på matrikelskoler. 
 
Pkt. 118 Lokalaftalen  
Hastesager 
Ny mødestruktur i forhandlingsudvalget. Hvert andet møde bliver kun med deltagelse af 
BLF og skoleledere (uden forvaltning). 
Håndtering af overtid: Hvis overtid overføres fra et skoleår til et andet, skal der kun juste-
res i tilstedeværelsestiden – ikke i det professionelle råderum. 
Vilkår for at søge orlov: Sager om orlov skal håndteres individuelt og fra gang til gang. En 
skoleleder kan ikke afvise orlov generelt. 
Praktik: Der er ikke en praktikaftale i øjeblikket. BK skal undersøge, hvad vi har af prakti-
kanter. Enighed om, at der udbetales honorar. Arbejdstiden skal placeres indenfor tilste-
deværelsestiden. 
Implementering af skolestrukturen: Gode intentioner om en god og ordentlig proces, men 
tiden er for presset. Især processen for de medarbejdere, som evt. skal forflyttes skal have 
fokus. 
 
Tematiske drøftelser 
Værdien af en lokalaftale drøftet. 
Fleksibel planlægning og selvstyrende teams drøftet. 
 
Andet 
Vejledertillægget drøftet. 
 
Pkt. 119 GF15/BLF 
Skriftlig beretning 2014 – udkast afleveres den 26. januar 
Honorarer og frikøb: Styrelsesmedlemmer og TRS  - drøftet. Frikøb af TRS fortsætter som 
hidtil, vi tager drøftelsen igen næste år, når skolestrukturen er ændret. 
Midler til Faglig Klub – er forhøjet i år. Er det den rigtige løsning? Det tyder på, at nogle 
faglige klubber ikke bruger deres penge. 
 
Udvalgskommissorier og interne møder UDSAT  
 
Pkt. 120 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
Drøftet  
 
Pkt. 121 Eventuelt 
Tid til ansættelsessamtaler ligger i tilstedeværelsestiden. 
Styrelsesvedtægten er vedtaget med ganske få ændringer (bl.a. 3 medarbejdererep. I sko-
lebestyrelsen). 
 
Pkt. 122 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter: 
 

- Strømpilen 

- Folkeskolereformen i praksis  
- DLF’s 5 indsatser  
- Høring: SLUT  

 


