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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 7. september 2015, kl. 12:30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/TC 
 
 
Pkt. 30 Meddelelser & indstillinger  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 1/9 Møde i lønteknikgruppen i HV 

 
- 

2. 2/9 
 

Kvartalsmøde: Kommunaldirektøren og FTR-gruppen MR 

3. 2/9 
 

Budgetmøde om Ballerup Kommunes budget 2016 MR 

4. 
 

3.+4./9 Kongresforberedende kursus, pkt. 33 - 

5.  
 

- Nyt fra Hovedstyrelsen JS 

6.  
 

- Bemanding af kredskontoret LN 

  

  
Pkt. 31 Nyt fra udvalgene 

 
KO - Indbydelse til teaterarrangement skal på plads, der skal tilbagemelding 
på hvem der kommer. 
Til medlemsweekenden bestilles Frederiksdal, da de kan tilbyde de bedste 
rammer. 

 
Pkt. 32 BLF 

 
Medlemsstatus 
Skolerunde - vedr. medlemsstatus. Generelt er det kun få, der ikke er med-
lemmer. Alle gør en ekstra indsats for at få de sidste i folden. 
 
HS-valg, drøftelse og beslutning  
Skrivelse til medlemmerne drøftet og revideret. Morten lægger et bud ud i 
konferencen. 

 
Pkt. 33 Kongres 2015  

 
Orientering og drøftelse 



Planlægningsmøde afholdt. Man ønsker en politikudviklende debat. Man 
nedtoner resolutionerne i år. Formandens beretning deles op i 5 hovedte-
maer. Der er en stor pakke af vedtægtsændringer, der skal tages stilling til. 
Principprogrammet er også på. Michael Ziegler er gæstetaler. 

 
  
Pkt. 34 Skolestruktur  

Status på de fysiske rammer 
 Skolerunde,  

Baltorpskolen -  
Grantoften - Specialafdelingen ser meget tom og trist ud men ellers er der 
styr på det 
 Rugvænget - der mangler stadig toiletter i indskolingen, lærernes køkken er  
pillet ned  
 
Måløvhøj - Der er kommet gulv i hallen på  
Østerhøj, Ledelsens kontorer er  
nu helt på plads, men det er lærernes arbejdspladser ikke. 
Måløv - Det er i orden. 
 
Skovlunde skole   
Lundebjerg - alle er genhuset på div. lokaliteter i Ballerup.  
Rosenlund - Der er styr på det. 
 
Kasperskolen - ved at etablere sig i OI’s gamle lokaler.  
OI - man er stødt ind i mange problemer, der er asbest, der skal laves venti 
lation, OI flyttes midlertid til Blågårdseminarium.  
 
Skovvejen skole,   
Egebjerg- Rotterne er væk nu. Indskoling og mellemtrin er på plads, udsko-
lingen mangler stadig. Science området skal flyttes på plads, lærerne har få-
et blanket nogle dage, så det kan komme i orden. 
Højager - De er stadig i gang med gangrenovering og renovering af N/T-
lokalet. 
 
Hedegårdsskolen - Byggeprojektet skrider langsomt frem. Der er fundet 
svamp i kælderen. 
 
Status på de organisatoriske forhold: MED, ledelse etc.  

 Drøftet 
 
Pkt. 35 Inklusion  
  

Drøftelse af en fælles pædagogisk analysemodel, fx LP 
Vi ønsker at folk med fra gulvet, når der skal besluttes, hvilken analysemodel 
vi skal benytte.  
B6 og LP model er to sider af samme sag. Hvis vi skal arbejde med et så tids-
krævende model, hvor skal tiden så komme fra? 
Lærere ved, hvad der skal til.  
Måske skal vi beholde B6 og udvikle på det. 
Vi har fået lovning på, at der skal være ro på nu. 

 
 



Pkt. 36 Lokalaftalen   
 
Opgaveoversigter  

 Man henvender sig, hvis man har behov for at drøfte dem. 
Har man erfaring med at vejlederopgaver bliver omdøbt til koordinatorop-
gaver? 
 
Drøftelse af det kommende forhandlingsforløb 
De første forhandlinger ligger i begyndelsen af oktober.  

 
Pkt. 37 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
   
 
Pkt. 38 Eventuelt 
 
Pkt. 39 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter: 
- MED-aftalen  
- SLUT 
- Fotografering  

-  

 


