
 

 
Ballerup Lærerforening 
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Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 7. november 2016, kl. 09.00-12:00  
 
 
 
Dirigent/referent: LBS/VL 
 
Pkt. 68 Meddelelser & indstillinger  

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

31/10 Møde for nye medlemmer, pkt. 62 - 

2. 1/11 Regionalt møde om bilag 4, pkt. 64 - 

3. 2/11 MR i ”praktik” på Kasperskolen MR 

4. 
 

2/11 Møde i kompetenceudvalget, pkt. 66 - 

5. 
 

4/11 Møde i forhandlingsudvalget, pkt. 66 - 

6. 4/11 Referencegruppemøde: ’kvalitet i skole og klub’ MR+KM 
 

 
Pkt. 69 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
KO: Småændringer på deltagerlisten til medlemsweekenden. 
Logo: Ingen forslag modtaget. 
 
Pkt. 70 Møde for nye medlemmer (09:15)    

- Opsamling og evaluering  
Godt møde, fungerede godt. Bør ligge tidligere på skoleåret, måske også tidligere på da-
gen. Undersøge om vi kan få placeret det i arbejdstiden, evt. i uge 31. Vi skal huske at til-
godese de forskellige medarbejdergrupper, som deltager (normalområdet, specialområ-
det, ppr). 
 
Pkt. 71 Medlemsweekend 2016 (09:30)    

- Orientering og forberedelse  
Foredragsholderne er på plads, værelserne er på plads. Programmet lægges på bordene. 
Gruppedrøftelser efter Rune Strøm i skolegrupper. 
 
Pkt. 72 Det regionale møde om bilag 4 (09:45) 

- Opsamling og evaluering 
Dagen drøftet. 
 
Pkt. 73 BLF (10:15)     

- Drøftelse af honoreringsbenchmark/model (bilag) 
Drøftelse, som ikke kunne afrundes. Vi skal have en videre generel drøftelse, hvor Morten 
vil komme med et oplæg indeholdende nogle tal. 

- Igangsætning af ’undersøgelse af lærernes undervisningstimetal’ (bilag) 



Lisbeth gennemgik registreringsarket. Spørg Lisbeth ved tvivl. På mandag, hvor der er ud-
valgsmøder, er der mulighed for at få hjælp kl. 12.30-14.00. Det forventes, at man er fær-
dig den 28. november - dog er der også denne dag, mulighed for at få hjælp til et par en-
kelte, hvis der er nogle, hvor man er støt på særlige problemer. 
 
Pkt. 74 Lokalaftalen (11:00) 

- Opsamling på mødet i forhandlingsudvalget den 4. november  
- Forberedelse af dialogmødet den 11. november (bilag)  
- Orientering om og drøftelse af efteruddannelse/kompetenceudvikling 

(bilag) 
- Andet 

 
 
Pkt. 75 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
Registrering af lærernes arbejdstid. 
 
Pkt. 76 Eventuelt 
 
Pkt. 77 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
- Vikardækning  
 

- Ansættelse på særlige vilkår  
- Strømpilen  

 


