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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 7. marts 2016, kl. 12:30-15:30  
 
 
 
Dirigent/referent: LN/VL 
 
 
Pkt. 182 Meddelelser & indstillinger  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

3/3 Dialogmøde, pkt. 186 - 

2. 3/3 F/N i Hovedstaden Vest 
 

MR+JS 

3. 4/3 Center-MED 
 

JS 

  

 
Pkt. 183 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
 
 
Pkt. 184 Praktikanter    

- Drøftelse af arbejdsgruppens udkast til vejledning og fordelingsnøgle (bi-
lag udsendt tidligere) 

Udvalget fremlagde deres arbejde og forslag til fordelingsnøgle af løntillæg. Opbakning til 
forslaget, som drøftes videre med Ballerup Kommune med henblik på retningsgivende 
rammer. 
 
 
Pkt. 185 GF16    

- Orientering og drøftelse 
- Valg  
- Praktiske forhold 

201 tilmeldte, heraf 187 til spisning. 
Laura (Vibes datter) indkaldes som hjælper, da andre har meldt forfald.   
Tina fremlægger resolution 3. 
Der gives blomster til nyvalg, dog ikke suppleanter. 
Drøftelser om, hvem og hvordan der motiveres til suppleantvalgene. Hans Jørgen motive-
rer Sanne, Kasper motiverer Tina. Morten eller Jon fortæller, hvorfor kun Tina og Sanne 
motiveres. 
 
 
Pkt. 186 Lokalaftalen   

- Opsamling på dialogmødet   



Dialogmøderne er stadig værdifulde. Flere gode drøftelser ved bordene, bl.a. om placering 
af fælles forberedelse. 
 
 
Pkt. 187 Styrelsens forårsseminar den 14.+15. april 

- Drøftelse af ønsker og idéer til programmet  
Vi skal overveje, om der skal vælges en ny udvalgsformand for AMU – overvej om det er 
noget for dig. 
Ønsker:  

 Lærernes metodefrihed (Resolution 1) 

 Hvordan sikrer vi, at niveauet i USU hæves, når/hvis lærerne overtager 

 Hvordan sikrer vi, at den forhøjede tilstedeværelsestid udmøntes i tid til fælles 
forberedelsestid og andre elementer i lokalaftalen 

 Udskolingslinjer 

 Efter/videreuddannelse 

 Har vi de rigtige medlemsarrangementer? 

 Evaluering af de tillidsvalgtes møder med formandskabet 

 TR’s arbejdsopgaver 

 Medlemstilslutning 

 § 16B 

 Konstituering af styrelsen og evaluering af Styrelsens arbejde 
 
 
Pkt. 188 Medlemsweekend den 12.+13. november 

- Drøftelse og ønsker og idéer til programmet   

 Politisk debat mellem medlemmerne og BLF 

 Debat mellem børne- og skoleudvalget og medlemmerne (evt. også invitation til 
Anne Vang) 

 Mette Frederiksen – læringsmålstyret undervisning (Furesø Kommune) 

 Svend Brinkmann – Hold op med at mærke efter i dig selv 

 Alexander von Oettingen 

 Jørgen A. Christiansen 

 Henrik H. Lund 

 Niels Villemoes 

 Fælles oplæg før debat med børne- og skoleudvalget 

 Gruppedrøftelser med politikerne 
 
 
Pkt. 189 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
HUSK at købe RIGELIGT med slik til egen skole til Generalforsamlingen. 
Over inden forårsseminariet om AMU-formandspost kan være noget for dig. 
 
 
Pkt. 190 Eventuelt 
 
 
Pkt. 191 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter: 
- TR’s mange roller 
- Vikardækning  
- Medlemsarrangementer 

Indkøb af videoudstyr 

 


