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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 23. marts 2015, kl. 12:30-16:00  
 
 
Dirigent/referent: LK/VL 
 
 
Pkt. 182 Meddelelser  
 

 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 16/3 Anders Aggers afskedsreception  

 
MR 

2. 17/3 Kontaktudvalget 
  

- 

3. 17/3 
 

Skoleforum MR 

4. 
 

18/3 Social kapital, styregruppemøde MR 

5.  
 

19/3 Hoved-MED MR 

6.  
 

19/3 F/N i Hovedstaden Vest MR+JS 

7. 20/3 FTR-netværket MR 
 

8. 
 

- OI MR 

9.  - 
 

Nyt fra Hovedstyrelsen JS 

 
Nyt netbaseret regnskabsprogram. 
 
16. april pensionistarrangement – pensionisterne har denne gang skulle tilmelde sig via 
email, det har fungeret godt. 
 
Baltoppen har tilbudt vores pensionister at købe billetter til deres arrangementer for 40,-. 
 
Kommunalt lærervolleyarrangement den 29. maj i seminariets hal ved Rosenlundskolen.  
Vil lærerforeningen stille med et hold? 
 
Ny hjemmeside undervejs, går i luften på fredag den 27. marts. 
 
Jan stopper som TR, da han flytter over til Egebjergskolen, hvor han ikke ønsker at stille 
op. 
 



 
Pkt. 183 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
SPU: 
Har drøftet elevplaner (indhold, uddannelse), som Kasper har været til møde om. Viste sig 
dog at handle om læringsportaler (it’s learning og meebook blev præsenteret). 
Tema-aften – udvalget, som arrangerer aftenen, skal selv stå for det praktiske. 
BSU har haft møde, og der er vedtaget ny budgetmodel på baggrund af ny skolestruktur, 
der medfører en merudgift på 2,5 mill. årligt på lederløn 
AMU: 
AMR-fællesmøde på onsdag – god tilslutning. 
 
 
Pkt. 184 Omprioriteringspuljen  

- Orientering og drøftelse (bilag) 
Ny model fremlægges i de lokale MED. Tanken er, at MED-udvalgene skal være med til at 
beslutte, hvordan/om økonomien kan omprioriteres. Modellen drøftet. 
 
 
Pkt. 185 Styrelsens forårsseminar  

- Drøftelse af udkast til program (bilag) 
Foreløbigt program gennemgået og drøftet. Afgang ændres til 8.00. 

- Det praktiske    
Bil: Lisbeth, Jens, Vibe og Trine stiller med biler fra Bydammen 9. Sanne, Verner og Lars Bo 
kører sammen fra Amager. 
 
 
 
 
Pkt. 186 Skolestruktur   

- Status på processen og drøftelse af fusionsplanerne   
Hvor hører unge2 til – skal de have egen TR? 
Generel bekymring i forhold til de kommende arbejdsfordelingsprocesser, især på skoler 
med nye distriktsledere. 
 
 
Pkt. 187 OK15  

- Evaluering og status (bilag)  
Rugvænget vandt konkurrencen om højst stemmeprocent, tillykke til Lea og Rugvænget, 
som snarest får leveret kage. 
OK15-resultatet drøftet. 
 
 
Pkt. 188 Lokalaftalen  

- Konsekvenserne af OK15 og drøftelse af kommende forhandlingsmøder   
Forhandlingsmøder frem mod sommerferien kalenderlagt. 
Punkter, som blf ønsker drøftet: 
Løn – undervisningstillæg, fleksibel 10-pause 
Praktikaftale 
Prøver og censur 
6. ferieuge 
Kompetencecenteret 
 



 
Pkt. 189 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
Pkt. 190 Eventuelt 
 
Pkt. 191 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
 -  
 

 

 


