
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 21. september 2015, kl. 12:30-15:30  
 
 
 
Dirigent/referent: KM/VL 
 
 
Pkt. 50 Meddelelser & indstillinger  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 15/9 ”HS-valgmøde” i Kreds 16  

 
- 

2. 17/9 Hoved-MED 
 

MR 

3. 17/9 Møde på Skovlunde Skole om prøver og censur 
 

JS, VL, TT 

4. 
 

18/9 Møde om Reading Recovery MR+JS 

5.  
 

19/9 ”HS-Valgmøde” ifm. medlemsweekend i Kreds 13  - 

6.  21/9 Hovedstyrelsesformøde 
 

MR+JS 

7.  
 

- Nyt fra Hovedstyrelsen JS 

8. - Medlemmer LN 
 

 
Pkt. 51 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
Ko: MungoPark stiller krav, som vi ikke kan leve op til, de droppes derfor til fordel for 
Stand up med to lærerinder om skolereformen. Lea laver fælles opslag med ændringen. 
Regionalt TR-møde den 1. okt. – Lea laver opslag vedr. fælles transport 
 
 
Pkt. 52 Temadag for TR, TRS og AMR   

- Drøftelse af programmet (bilag)  
Forslag til program gennemgået, drøftet og godkendt. 
 
 
Pkt. 53 Ballerups Kommunes Budget 2016  

- Orientering og drøftelse  
Morten orienterede om det kommunale budget. 
 
 
Pkt. 54 Arbejdsmiljø  

- Inklusion: drøftelse  



Problematikker i forb. med inklusionsopgaven:  

 Det er svært at leve op til de faglige mål 

 Lærerne oplever, at de står alene med inklusionsopgaven 

 Det er forskelligt, hvilken hjælp der gives, alt efter, hvordan og hvor meget lærerne 
presser på hos ledelsen 

 Indskoling er særlig hårdt ramt 

 Ved overlevering fra børnehave til skole og fra 0. til 1. klasse opleves det, at al er-
faring annulleres, og arbejdet omkring det enkelte barn starter forfra. 

 
- Arbejdspres og sygefravær, herunder vikardækning 

Drøftelse af, hvordan arbejdspresset er på skolerne, og hvordan vi kan nedbringe sygefra-
været. 

 En drøftelse af, om det, at man sygemelder sig til en leder frem for til en telefon-
svarer eller pr sms, kan være med til at nedbringe sygefraværet. 

 Det betyder meget for arbejdspresset, at man har ledelsens støtte og opbakning. 

 Nogle lærere oplever, at det de har gjort hidtil ikke er godt nok, fordi vi bliver på-
duttet så meget nyt oppefra (meebook, læringsmål, …). 

 Et stærkt team, kan klare højt arbejdspres, hvorimod teams som eksempelvis 
rammes af langtidssygemeldinger er meget sårbare. Her bør den pædagogiske le-
der træde ind, som samarbejdspartner. 

 
- Status på vold og trusler, herunder sagen om Erstatningsnævnet   

Ballerup Kommune og DLF har undersøgt sagens kerne. Hovedproblemstillingen er, hvor-
vidt Erstatningsnævnet har ændret praksis i forhold til politianmeldelse eller har de blot 
skærpet dispensationsreglerne? Det er fortsat uklart. Derfor er udmeldingen herfra, at 
hvis man er i tvivl om en voldssag kan resultere i en erstatningssag, skal man anmelde. 
Grunden til, at det kan være nødvendigt at søge erstatning hos erstatningsnævnet er 
godtgørelse for sygdom, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og ødelagte ejendele. 
Skolelederforeningen anbefaler, at det er skoleledelserne, der anmelder voldsepisoden, så 
det ikke er medlemmet selv der står med anmeldelsen. Vær opmærksom på, at en politi-
anmeldelse kræver en lægeerklæring og dokumentation. 
 
 
Pkt. 55 Lokalaftalen   

- Drøftelse af det kommende forhandlingsforløb  
 
 
Pkt. 56 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
Vi skal sikre os, at AMR er klædt på i forhold til opgaven vedr. anmeldelser af voldssager. 
Vibe sender udsendelse fra dlf med kort orientering til AMR’erne. 
Skolernes retningslinjer medbringes på mandag til temadagen. 
Dagsorden til temadagen sendes ud til AMR og TRS og eventuelle afbud meldes til første-
salen. 
 
 
Pkt. 57 Eventuelt 
 
 
Pkt. 58 Godkendelse af referat  
 
 



Kommende punkter: 
 - Fotografering  
- BK: organisationsændring 

-  

 


