
Garantiordning for medlemmer af Styrelsen 
 
 
Vilkår for formand, næstformand og kasserer 
Frikøbsperioden følger skoleåret og løber fra 1. august til 31. juli, mens den toårige valgperiode er forskudt i 
forhold til frikøbsperioden, idet den løber fra generalforsamling til generalforsamling. 
 
Straks efter valget på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling frikøbes en nyvalgt formand fuld 
tid, mens der for en nyvalgt næstformand og kasserer gælder, at Ballerup Lærerforening indtil skoleårets 
afslutning frikøber vedkommende i det antal timer, som besluttes af Styrelsen efter indstilling fra forman-
den.       
 
Udtræden ved valgperiodens udløb  
Ved udtræden af Styrelsen ved valgperiodens udløb fastholdes frikøbet resten af skoleåret, og der udbeta-
les fortsat honorar. Ballerup Lærerforening er berettiget til at anvende vedkommende til administrativt 
arbejde/sagsbehandling i frikøbstimerne i resten af frikøbsperioden. Dog optjenes en afspadseringsret efter 
nedenstående model:  
 

 Efter 1 valgperiode kan frikøbet afspadseres fra 1. juni 

 Efter 2 valgperioder kan frikøbet afspadseres fra 1. maj 

 Efter 3 valgperioder eller flere kan frikøbet afspadseres fra valgperiodens udløb  
 
Det forudsættes, at vedkommende fortsat er i sin stilling i Ballerup Kommune.  
 
Afspadseringsretten fastholdes, hvis man skifter fra et af de pågældende hverv til et andet. 
 
Udtræden i utide 
Ved udtræden i utide sikrer Ballerup Lærerforening den/de fratrådte fuld løn resten af skoleåret, idet frikø-
bet fastholdes, men der udbetales ikke honorar(er). Det sker under forudsætning af, at vedkommende fort-
sat er i sin stilling i Ballerup Kommune.  
 
For næstformand og kasserer gælder, at Ballerup Lærerforening samtidig er berettiget til at optage for-
handling med kommunen med henblik på så hurtigt som muligt at annullere hele eller dele af frikøbet ved, 
at der findes nye opgaver til vedkommende. Hvis frikøbet ikke kan annulleres, er Ballerup Lærerforening 
berettiget til at anvende vedkommende til administrativt arbejde/sagsbehandling i frikøbstimerne.    
 
Vilkår for øvrige medlemmer af Styrelsen  
Frikøbsperioden følger skoleåret og løber fra 1. august til 31. juli. 
 
Udtræden i utide  
Ved udtræden i utide sikrer Ballerup Lærerforening den/de fratrådte fuld løn resten af skoleåret, idet frikø-
bet fastholdes, men der udbetales ikke honorar(er). Det sker under forudsætning af, at vedkommende fort-
sat er i sin stilling i Ballerup Kommune.  
 
Ballerup Lærerforening er samtidig berettiget til at optage forhandling med kommunen med henblik på 
hurtigst muligt at annullere hele eller dele af frikøbet ved, at der findes nye opgaver til vedkommende. Hvis 
frikøbet ikke kan annulleres, er Ballerup Lærerforening berettiget til at anvende vedkommende til admini-
strativt arbejde/sagsbehandling i frikøbstimerne.    
 
Vilkår for alle medlemmer af Styrelsen  
Såfremt et medlem af Styrelsen måtte opnå valg til et fuldtidshverv i Danmarks Lærerforening, bortfalder 
Ballerup Lærerforenings frikøb og honorering, når vedkommende tiltræder det nye hverv.   
 


