
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 26. oktober 2015, kl. 12:30-16:00 (TR-møde den første time) 
 
 
Dirigent/referent: KM/TC 
 
 
Pkt. 78 Meddelelser & indstillinger  

 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 21/10 Møde om prøver og censur på Skovlunde Skole 

 
VL, TT 

2. 20/10 Møde med Ulla Blom Kristensen  
 

MR 

3. 20/10 Kontaktudvalget 
 

- 

4. 
 

21/10 FTR-seminar MR 

5.  
 

22/10 Møde for lønforhandlere  MR 

6.  22/10 Formænd/næstformænd i Hovedstaden Vest  
 

MR 

7.  
 

23/10 Hoved-MED MR 

8. - Nyt fra Hovedstyrelsen 
- Folketingets ombudsmand har henvendt sig til 
uv.ministeren, da folkeskolelovens §28 ikke overholdes. Hvis 
man ikke kan skaffe uddannet lærere nok, så må man se på, 
at loven bliver ændret, så man kan leve op til den. 
- Udnyt velfærdsflertallet - fælles faglig kamp mod nedskæ-
ringer og forringelser. Sørg for at sprede kendskabet. 

JS 

9. 
 

- Demonstration mod nedskæringer på uddannelse den 29. 
oktober, ”Uddannelsesalliancen” kl. 16 på Christiansborg. 

JS 

10. 
 

- Ombytning af styrelsesmøde og udvalgsmøder den 7., 14. 
December 

MR 

  

Pkt. 79 Nyt fra udvalgene 
- KO - der arbejdes på julefrokost. 
- Deltagere til arrangement d. 2/11 

RU 6, GR 5, HE 6, HØ 2, EG?, RO 4, LU 0, ØH 2, MÅ 2 =27  
- AMU - arrangerer medlemsarrangement d.20/1 
- SPU- underudvalg kigger på den lange skoledag, og tager debatoplæg 

med til SPU. 
 
 
Pkt. 80 Arbejdsmiljø   



- Sygefravær og sygefraværspolitikken (bilag) 
 
Vi skal have en opmærksomhed på, at ADVIS til lederne og tiden for af-
holdelse af sygesamtaler kan være med til at presse tiden for indkaldelse 
og altså ikke være til fordel for medlemmet.  
 
Vi skal til enhver samtale været orienteret, så vi kan klæde medlemmet 
på til samtalen. 
 
Højt sygefravær i klubberne er bekymrende. 

 
- Målingen af social kapital  

 
TR skal sende skoleresultaterne af socialkapitalmålingerne til Vibe. 
 

- Vold, trusler og Erstatningsnævnet (bilag)  
 
Husk dokumentation af skaden 
Det bør snart udmeldes ovenfra, at det er skolelederen der har anmel-
delsespligten. 
Skolelederforeningen bakker op om, at lederen har anmeldelsespligten. 

 
 
Pkt. 81 Besøg af KL og Forhandlingsfællesskabet den 29. oktober 

- Orientering og drøftelse (bilag) 
 
Pkt. 82 GF16     

- Kort indledende drøftelse (bilag)   
 

 
Pkt. 83 Lokalaftalen   

- Drøftelse af forhandlingstemaer   
 
 
Pkt. 84 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  

 
 

Pkt. 85 Eventuelt 
 
Pkt. 86 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
- Fotografering  
- HS-valg og BLF  
 

 

 


