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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 24. oktober 2016, kl. 12.30-16:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LT/TC 
 
Pkt. 51 Meddelelser & indstillinger  
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

11/10 ’Hvad skal vi med skolen’- arrangement i Viften, Rødovre MR+KM 

2. 12/10 Center-MED 
 

MR 

3. 13/10 Hoved-MED MR 

4. 
 

13/10 Møde om ’Børne- og Ungestrategien’ MR 

5. 
 

13/10 Faglig klub på Måløvhøj Skole LK+LS 

6. 14/10 Møde med UBK og AVR 
 

MR 

7. 
 

14/10 Møde om arbejdsmiljøet på Baltorpskolen LT+JL 

8. 
 

24/10 Hovedstyrelsesformøde - 

9. - Nyt fra Hovedstyrelsen JS+MR 
 

 
 
Pkt. 52 Nyt fra udvalgene 

- KOU - husk på tilmeldinger til medlemsweekenden. Sendes til Lea i kon-
ferencen. Drøftelse af brugen af Facebook. Vi prøver at åbne for indlæg 
fra medlemmerne. 

- AMU - intet nyt 
- SPU - Vi arbejder på temaaftenen.  

 
 
Pkt. 53 Budget 2017 (13:00)     

- Information og drøftelse (bilag)  
 
 
Pkt. 54 MED (13:45)   Udskydes til næste møde. 

- Kort information om ”evaluering af implementeringen af MED-aftalen” 
(bilag) 

- Drøftelse af retningslinje for ’sygefravær’ (bilag) 



- Drøftelse af retningslinje for ’vold og trusler’ (bilag) 
 
 
Pkt. 55 Lokalaftalen (15:00) 

- Ønsker om punkter til mødet i forhandlingsudvalget 27. oktober 
- Drøftelse uv.max og afspadsering af lektioner, hvis vi har været på ture.  
- TR på aldersreduktion. 
- Prøver og censur, projektopgaven 
- Vilkår for uddannelse.  
- 42. uge 

 
- Forberedelse af det regionale møde om bilag 4 (bilag) (punktet tages og-

så på på mandag)  
 

- Drøftet. 
 

- Vigtigt at forholde sig de tre mål i bilag 4, selvom vi ikke arbejder ud fra 
bilag 4 i Ballerup kommune. 

 
- Der bliver udsendt reflektionsspørgsmål til alle deltagere en uge før mø-

det, som vi skal forholde sig til. 
 
 
Pkt. 56 BLF - Strømpilen (15:30)     

- Drøftelse af indsatsområde 3 (bilag) 
- Hvordan står det til med at få alle som medlemmer. Der er kun ganske få 

der ikke er medlemmer.  
- Vedr. arrangementer - mange arrangementer i øjeblikket. Der skal ikke 

planlægges flere, end der er i kalenderen lige nu. Vi skal overveje om ar-
rangementerne kan fordeles bedre ud over året.  

- Vi bør senere have en drøftelse vedr. arrangementerne vi har nu for de 
tillidsvalgte. Er de relevante? Er der nok?  

 
 
Pkt. 58 Eventuelt 
 
Pkt. 59 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
- Vikardækning  
- 16B 

- Ansættelse på særlige vilkår  
- Strømpilen  

 


