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Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 27. marts 2017, kl. 12:30-16:00  
 
 
Dirigent/referent: LT/TC 
 
 
Pkt. 173 Meddelelser & indstillinger  
  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

13/3 Debatarrangement om folkeskolereformen i Ballerup ved Radikale 
Venstre, pkt. 178 

- 

2. 14/3 
 

Formøde til Center-MED - 

3. 
 

16/3 F/N i Hovedstanden Vest MR+JS 

4. 
 

16/3 Afskedsreception for Merete Christensen - Skovlunde Skole, Syd - 

5. 
 

17/3 FTR-møde - 

6. 
 

17/3 Generalforsamling, pkt. 177  - 

7. 
 

20+21/3 OK-konference MR+JS 

8. 
 

22/3 Møde med Allan angående prøver og censur MR 

9. 
 

22/3 Møde kopimaskineleverandør  VL 

10. 
 

22/3 Møde angående UCC-bygningen  MR 

11. 
 

22/3 Arbejdsgruppen under Center-MED ift. social kapital-målingen JS 

12. 
 

22/3 Møde med Erik Sassersen om arbejde med psykisk arbejdsmiljø på 
skolerne, pkt. 178 

- 

13. 22/3 Debatarrangement på biblioteket om inklusion 
 

MR 

14. 
 

23/3 Møde om ressourcecenteret på matrikel Grantoften JS+JL 

15. 24/3 
 

1:1-møde med Martin Gredal MR 

16. 24/3 
 

Center-MED MR+JS 

17. 
 

27/3 Møde med distriktsskolelederne, pkt. 178 - 

18. - Nyt fra Hovedstyrelsen  MR+JS 



 

19.  - Per Kjær holder afskedsreception 29. marts - 
 

20.  - 
 

BLF har sendt en blomst til Gitte Graatang ifm. hospitalsindlæggel-
se 

- 
 

 

 
Styrelsesmødet næste mandag starter muligvis lidt senere. 
 
 
 
Pkt. 174 Nyt fra udvalgene 

- KOU - Der er skoleforskningskonference som Kaper ønsker at deltage i. 
- SPU - Morten laver et budgetkursus der muligvis bliver afholdt i efter-

året.   
- AMU - intet nyt.  

 
Pkt. 175 Styrelsens forårsseminar (13:15) 

- Programmet for forårsseminaret er vedtaget. 
 
Pkt. 176 BLF’s inklusionsundersøgelse (13:30)    

- Orientering og drøftelse (bilag)  
- Det er vigtigt at gøre politikerne opmærksomme på, hvad lærerne siger 

og mener. 
- Der er en stor gruppe lærere i Ballerup, der synes at inklusionen er pro-

blematisk i forhold til de rammer og vilkår, der stilles til rådighed. Uanset 
om det er halvdelen af lærerne, der har besvaret undersøgelsen, er det 
et udtryk for, at vi har et problem. Undersøgelsen må betegnes som va-
lid, når der er så stor besvarelsesprocent. 

- Sætte ord på forskellen mellem støtte fra lærer eller pædagog. 
- Vi skal have lagt resultatet af undersøgelsen ud så den er tilgængelig for 

lærerne. Vi skal overveje, hvordan det skal gøres.  
- Vi har stillet de spørgsmål som kommunen ikke ønsker at stille. 
- Dette skal være et redskab til at få talt dagligdagen ind i beslutningsta-

gernes rum. 
- Hvis man sammenligner med lignende undersøgelser fra andre kredse, 

så ser man samme billede. 
 
Pkt. 177 GF17 (14:30)    

- Evalueret 
-  

Pkt. 178 Status på samarbejdsforhold (15:00) 
- Lederne 
- Pædagogerne  
- Morten orienterede om div. møder 

Generel drøftelse. 
 
Pkt. 180 Eventuelt 
 
Pkt. 181 Godkendelse af referat  
 



Kommende punkter:  
- Ressourcetildelingsmodel   
- Prøve på særlige vilkår  
- Evaluering af skolestruktur  
- Budget 2018  

- 16B 
- Kommunalvalg 2017  
- Undervisningstilbud til børn og un-
ge med funktionsnedsættelser  

 


