
 

 
Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening - kreds 21 

 

Referat til Styrelsesmøde 
 

Mandag den 12. december 2016, kl. 12:30-15:00, herefter udvalgsmøder ved behov  
 
 
 
Dirigent/referent: KM/VL 
 
Pkt. 87 Meddelelser & indstillinger  
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

1/12 Faglig klub på Baltorpskolen JL+LT 

2. 2/12 
 

Kommunaldirektøren + FTR’er MR 

3. 2/12 Administration af forhåndsaftalen MR+VL 

4. 
 

2/12 Reception for Anders Liltorp, 40 år (HS+formand i Rødovre) - 

5. 
 

2/12 Styrelsens julearrangement MR 

6. 5/12 
 

Møde med distriktsskolelederne  MR 

7. 5/12 
 

Kredsformandsmøde MR 

8. 5/12 
 

Møde for kredsstyrelsesmedlemmerne uden formandsska-
bet, pkt. 89 

- 

9. 
 

7/12 Møde om ’Toilet Heaven’ på afd. Østerhøj MR 

10. 
 

8/12 Hoved-MED MR 

11. 8/12 
 

F/N i Hovedstaden Vest MR 

12. 
 

9/12 Møde på Maglemosen MR+LBS 

13.  
 

9/12 Møde mellem BK, BLF og BUPL om ’Børne- og Ungestrategi-
en’ 

MR 

14. 
 

12/12 Hovedstyrelsesformøde - 

 

 
 
Pkt. 88 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
KO: Medlemsweekend 2018 kan ikke afholdes på Frederiksdal den ønskede weekend (3. weekend i 
november). Det bliver i stedet den 3.-4. november. 



SPU: Kasper skal til møde vedr. udskolingslinjer, og vil forsøge at påvirke den fremadrettede proces i 
retning af medarbejderindflydelse. 
Møde i BSU, bl.a. om styrkelse af elevernes faglighed på mellemtrinnet. 
AMU: Husk at aftale med skoleledelsen, at valg af AMR foretages inden 8. marts. 
 
Pkt. 89 BLF (13:00)    

- GF17: beretning og tidsplan (bilag)  
Fremlagt og drøftet. 

- Drøftelse og beslutning af honoreringsmodel 
Drøftet - vi går videre med model 2. 

- Opsamling på ’undersøgelse af lærernes undervisningstimetal’ 
Godt arbejde. 
 
Pkt. 90 Lokalaftalen (13:30) 

- Drøftelse af efteruddannelse/kompetenceudvikling 
Ønske om, at BLF håndterer et overblik over, hvilke lærere der er på uddannelse. VL og MR udarbejder 
ark til håndteringen, som TR udfylder. 

- Andet 
Tid til projektopgave drøftet. 
Svært at balancere opgaver, der opstår i løbet af året i forhold til opgaver, der så skal fjernes. 
 
Pkt. 91 Ny børne- og ungestrategi/inklusion (14:00)     

- Oplæg af Sine Grumløse, adjunkt UCC – efterfølgende drøftelse 
Udsat 
 
Pkt. 92 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 
Pkt. 93 Eventuelt 
Grantofteskolen har haft besøg af arbejdstilsynet. Ved besøget var AT ikke opmærksomme på de på-
bud, skolen har, og efter mødet blev skolen orienteret om, at de ikke længere har de oprindelige på-
bud. I stedet blev der uddelt påbud pga. manglende APV fra 2014 og en vejledning for høje følelses-
mæssige krav (som før var et af påbuddene). TR, AMR og medlemmerne på Grantoften er meget ufor-
stående over denne proces. 
 
Pkt. 94 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
- Vikardækning  
- Evaluering af MED 
- Evaluering af det interne arbejde  

- Ansættelse på særlige vilkår  
- Ressourcetildelingsmodel   
- Børne- og Ungestrategi  

 


