
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag d. 12. september 2016, kl. 12:30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LT/TC 
 
 
Pkt. 19 Meddelelser & indstillinger  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

29/8 Om inklusion med UBK og AVR MR+JS 

2. 30/8 
 

Møde med Mette Hedegaard, Enhedslisten MR+JS 

3. 30/8 Møde i forhandlingsudvalget, pkt. 25 - 

4. 
 

30/8 Fælleskonferencen, pkt. 24 - 

5. 
 

31/8 Møde med Henrik Langer - 

6. 31/8 Ekstraordinært møde i Center-MED MR+JS 
 

7. 
 

31/8 Møde i styregruppen for ny ressourcetildelingsmodel, pkt. 23 - 

8. 
 

1/9 Forberedelse af kongreskursus - 

9. 
 

1/9 Ekstraordinært møde i Hoved-MED  MR 

10. 
 

1/9 Dialogmøde, pkt. 25 - 

11. 2/9 
 

Møde med Henrik Langer og UBK angående Baltorpskolen MR 

12.  
 

5/9 TR-møde, se referat - 

13.  5/9 Kongresforberedende møde BLF, pkt. 21 
 

- 

14. 5/9 Møde i styregruppen for ny ressourcetildelingsmodel, pkt. 23 
 

- 

15. 8/9 Kursus for kongresdelegerede i HØ/HV, pkt. 21 
 

- 

16. 
 

12/9 Møde med Lån & Spar Bank  VL 

17. 12/9 
 

Deltagelse på skoleledermødet, pkt. 25 - 

18. - Lea og Jonas har færdiggjort organisationsuddannelsen  - 



 
 

 
19. Der skal følges op på medlemslisterne hos Lars. 
20. Der er temadag d. 26/9 i Jonstrups købmandsgård (TRS og AMR er også 
indbudt) 
21. AT på Rugvænget - 2 påbud på det psykiskearbejdsmiljø - lærerne er ikke 
blevet orienteret endnu. 
22. Skolebestyrelsesmedlemmer er skrevet ind på ”min side”. 
23. Kasper til møde i referencegruppen for undervisningsministeriets under-
visningskorps. 

 
  
 
Pkt. 20 Nyt fra udvalgene 

- SPU - Der har været møde i børne og skoleudvalget 
- Høring vedr. linjer i udskolingen  

 
- KO - ønsker relancering af facebookgruppen, så den fremstår mere aktiv 

og levende, og giver et billede af det, vi arbejder med i styrelsen. Ønsker 
vi dette, og hvordan kan vi styre det? Få skal have adgang til at lægge 
opslag op, og lærerne kan så benytte kommentarfeltet til at deltage i  
debatten. Vi kan måske vinde nogle medlemmers opmærksomhed på 
denne måde. Vi prøver at få formuleret formål med gruppen samt at få 
sat rammerne for gruppen. 

 
- AMU - intet nyt 

 
 
Pkt. 21 Kongres 2016 (13:00)     

- Information og drøftelse (bilag) 
- En tematisk kongres denne gang med tre hovedpunkter. 
- 1. Hvad skal vi med skolen? Skal vi have et nyt skoleideal? 

- 2. Medlemmernes arbejdsvilkår  
- 3. Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund 
- Foredrag med Sine Sunesen. 
- Arbejde i grupper i forhold til de tre hovedpunkter. 
- Kommunikation - ”hvordan kommer vi ud over rampen” fyldte rigtig me-

get i drøftelserne. 
- Kasper, Sanne og Tina redegjorde for, hvad de hver især havde arbejdet 

med. 
  
 
 
Pkt. 22 Temadag for TR og AMR den 26. september (13:45)     

- Drøftelse af program - forslag 
- Arbejdsmiljø samt AT påbud 
- Lokalaftalen 
- Samarbejdet mellem TR,TRS og AMR forventningsafstemning, samt plan-

lægning af årets arbejde. 
- Læringplatforme, Meebook, læringsmålsstyret uv osv. 

 
 



Pkt. 23 Ny styrelsesvedtægt  
- Orientering om styregruppens arbejde med en ny ressourcetildelings-

model 
- Drøftet 

 
 
Pkt. 24 BLF (15:00)    

- Evaluering af Fælleskonferencen 
- Vi skal huske, at der bliver taget billeder og bliver skrevet lidt ud så med-

lemmerne kan se, at vi også arbejder på denne måde for at få indflydel-
se. Det er det enkelte udvalg, der står for det. 

- Super godt arrangement. Tiden flyver af sted. Vi skal overveje, om vi ikke 
skal starte kl 17 i stedet for kl 18. 

- Stor ros til Kasper for sit oplæg og det stykke arbejde, der er lagt. 
- Vi skal overholde tiden, da folk ikke er med på det sidste, selv om de bli-

ver siddende. 
- Politikkerne opleves, som om de ikke hører, hvad der bliver sagt. De kan 

virke lidt ligeglade med den virkelighed, vi er i. 
- Det oplæg vi havde haft i styrelsen, blev brugt godt ude ved bordene. 
- Den tid vores oplægholder udefra brugte, kunne vi selv have brugt bed-

re. 
 
 
Pkt. 25 Lokalaftalen (15:15) 

- Evaluering af dialogmødet  
- Udskudt 

 
Pkt. 26 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde 

- Drøftet 
 
Pkt. 27 Eventuelt 
 
Pkt. 28 Godkendelse af referat  
 

Kommende punkter: 
- Vikardækning  
- 16B 

- Medlemsregistrering  
- Ansættelse på særlige vilkår  
- Strømpilen  
- Skolerunde: status på fælles forbe-
redelse, prøver og censur samt ef-

teruddannelse. 

 


