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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 18. maj 2015, kl. 12:30-16:00  
 
 
Dirigent/referent: LK/TC 
 
Pkt. 211 Meddelelser  
 

 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 28/4 Møde om BK’s høje sygefravær, pkt. 214  

 
- 

2. 28/4 Forhandlingsmøde med C-SI 
 

- 

3. 4/5 Kompetenceudvalg 
 

MR 

4. 
 

4/5 Udvalgsmøder, pkt. 212 - 

5.  
 

5/5 Det gode børneliv i Egedal MR 

6.  
 

6/5 Styregruppemøde: social kapital, pkt. 214 MR 

7. 7/5 Møde i Center-MED 
 

MR+JS 

8. 
 

8/5 Dialogmøde, pkt. 217 - 

9.  11/5 
 

Hovedstyrelsesformøde MR+JS 

10. 
 

11/5 Regionalt møde om bilag 1.1 og TR-uddannelsen MR+JS+LS 

11. 
 

12/5 Møde på Kasperskolen MR+HJF 

12. 
 

12/5 Skoleforum MR 

13. 
 

- Forslag: ”Funktionsmodul” den 22. juni MR 

14.  
 

- Nyt om istandsættelse af Bydammen 9  MR 

15.  
 

- Nyt fra Hovestyrelsen JS 

 

 
Pkt. 212 Nyt fra udvalgene 

- AMU 
Begyndt planlægning af temaaften i januar. 



Planlægning af supplerende arbejdsmiljø uddannelse. 
- SPU 

Planlægning af fælleskonferencen d. 27/8 kl. 18-21 på HE.  
Tema bliver evaluering af folkeskolereformen med fokus på læringsmåls-
tyret undervisning, da vi her kan komme bredt omkring alle de udfor-
dringer, vi oplever i hverdagen.    
Møde m. Susanne Holst vedr. nye elevplaner. Valget er faldet på Me-
book. Processen har været dårlig. Der har ikke været tale om en udvæl-
gelse. 

- KOU 
Ny lokalitet for forårsseminar (14 + 15/4) – Højbykro. 
Teateraften medlemsarrangement under planlægning – festsalen på LU 
er bestilt.  
Sommerarrangementet er under planlægning.  

 
Pkt. 213 BLF: 1. kvartalsopgørelse   

- Orientering  
 
Pkt. 214 Sygefravær og social kapital     

- Orientering  
- Drøftet 
- Socialkapitalarrangement og lancering af den nye MED-aftale d. 21/8 – 

heldagsarrangement. Ny måling i september. Det er obligatorisk at del-
tage i disse målinger og man er anonym. Det vil man højst sandsynligt 
fastholde i fremtiden. 

 
Pkt. 215 Skolestruktur   

- Evaluering af ansættelsesprocessen ift. Distriktsskoleledere 
Drøftet  
  

- Status på processen og drøftelse af fusionerne (bilag) 
 Man skal ikke pt. arbejde lokalt på at skære ned på antallet af medar-
bejderdeltagere i MED-udvalget, selvom udvalget kommer til at blive 
meget stort. Hvis man ikke kan blive enige lokalt, så er det Hoved-MED, 
der tager beslutningen.  
Østerhøj er en af de skoler der har læst flest timer i kommunen. 
Skovlundeskole – allerede første år er der lærere der skal undervise på 
to matrikler. 

 
 
Pkt. 216 BLF 

- Faglig Klub og de faglige klubkasser  
Vi afventer og holder ved den nuværende model pt. 

- Drøftelse af forslag til mødekalender (bilag) 
1/9 rettes til 31/8 
Julearrangement holdes i den tætte kreds 
Evt. to arrangementer hvor AMR og TRS deltager, forår og efterår. for-
årsarrangementet afsluttes med middag (fra 2016-17) 

- Drøftelse af udvalgskommissorier  
- Drøftelse af BLF-Facebookside  

Vi vil have en lukket gruppe, og man skal være medlem af BLF for at væ-
re en del af gruppen. Hvad skal siden bruges til? – Vi skal have et klart 
formål. 



 
Pkt. 217 Lokalaftalen  

- Evaluering af dialogmødet den 8. maj 
Manglede den fælles del, fik diskuteret de samme ting to gange, ærger-
ligt at skulle tale med andre skoler også/kunne godt have brugt mere tid 
med egen skole, fik ikke samlet ordentligt op, mangler mere klar linje for 
hvad vi skal bruge dialogmøderne til, har brug for at vi får løsningerne 
frem/vi udveksler erfaringer.  

- Opsamling på forhandlingsmødet den 11. maj  
Fælleserklæringen er blevet underskrevet. Lokalaftalen skal igennem 
økonomiafdelingen før den kan genunderskrives. Skolelederne vil tage 
prøver/censur op i skolelederkredsen igen. Når et helt modul står som 
selvstudie i efteruddannelsen, så skal den behandles som alm. studie jf. 
aftalen. Kommende planlægning af USU – ikke alle skoler har råd til be-
mande USU fra 4. -9. kl. kun med lærerkræfter. Ingen afklaring på elev-
planer. Samarbejde og afholdelse af den nye naturfagsprøve er der ikke 
gjort nogen tanker om. 

 
Pkt. 218 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
  Mødekalender 
 
Pkt. 219 Eventuelt 
 
Pkt. 220 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter: 
- MED-aftalen  
- Mødekalender (møder med distrikts-
skolerne og deltagelse på faglig klub 
møde) 
- drøftelse af udvalgskomissorier 
- drøftelse af Facebook gruppe. 
- fagfordeling 
- SLUT 

 
 

 


