
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Dagsorden til styrelsesmøde 
 

Mandag den 25. april 2016, kl. 12:30-15:30  
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/LK 
 
 
Pkt. 209 Meddelelser & indstillinger  
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

12/4 Forhandling C-SIK, pkt. 214 - 

2. 14+15/4 
 

Styrelsens forårsseminar, pkt. 213 - 

3. 20/4 Møde med børnehaveklasselederne, se referat  
Orientering 

MR 
 

4. 21/4 
 

Møde angående medlemssag  
Orientering 

MR 

5. 
 

25/4 1:1-møde med skoleleder 
Orientering 

MR 

6. 
 

25/4 Medlemssag i relation til afskedigelses- og forflyttelsesproce-
duren 
Orientering 

MR 

7.  
 

- 1. maj - 

8. 
 

- Ombytning af Styrelsesmødet den 30. maj og udvalgsmøder-
ne den 6. Juni 
Møderne byttet plads 

MR 

 

 
 
Pkt. 210 Nyt fra udvalgene 

- SPU - orientering om fælles konferencen, der skal være møde med Su-
sanne Holst vedr. dagsorden, forslag til temaer den kortere skoledag og 
USU. Styrelsen er enig i at det er de punkter man arbejder videre med. 

- KO - intet nyt 
- AMU -  intet nyt 

 
 
Pkt. 211 Ansættelse på særlige vilkår (13:00) 

- Første orientering (bilag) 
Bilaget er udsendt, her er det muligt at orientere sig om gældende regler 
for ansættelse på særlige vilkår. Man skal være opmærksom på at ved 
ansættelse på særlig vilkår på vores overenskomst område, der skal TR 
ind over 

 
 



Pkt. 212 Dialogmødet den. 29. april (13:15)     
- Drøftelse af mødet - hvilke problemstillinger ser vi? 

 
 
Pkt. 213 BLF/forårsseminaret (14:00)    

- Evaluering af seminaret (bilag) 
- Konstituering af Styrelsen (bilag)  
- Konstitueringen tiltrådt jf. bilag 
- Planlægning af det kommende års arbejde (bilag) 
- Skema 1. Sal vedtaget 
- BLFs møde kalender gennemgået og vedtaget med ændring for d. 2/1 og 

d. 1/5.  
- Der ønskes stadig et fællesfagligklub møder med deltagelse fra kredsen. 
- Styrelsen skal diskutere,  hvordan man kan holde fagligklubmøder i det 

kommende år. Der aftales en metorordning for de nye Tr. 
 
 
Pkt. 214 Lokalaftalen/skoleårets planlægning (14:30)        

- Drøftelse af TR’s opgaver i relation til lokalaftalen og skoleårets plan-
lægning (bilag)    

- Tr. huskeliste drøftet 
- Drøftelse af fag- og opgavefordelingen på skolerne. 
- Drøftet 

 
Pkt. 215 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
Pkt. 216 Eventuelt 
 
Pkt. 217 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
- TR’s mange roller 
- Vikardækning  
- 16B 

- Indkøb af videoudstyr 
- Medlemsregistrering  
 
 

 


