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Ballerup, den 2. februar 2012 
 
 

Kære medlemmer! 
Hermed: 
 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag den 22. februar kl. 15.30 – 17.00 
Sted: oplyses senere 
 
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Stillingtagen til resultatet af forhandlingerne om arbejdstidsaftale 

4. Eventuelt 

 

 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Vi byder på en øl eller vand og lidt frugt. 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Venlig hilsen 

Styrelsen 

Ballerup Lærerforening 

  



 

Faglig Bulletin 
Torsdag den 2. februar 2012 

 

 
Enighed om arbejdstidsaftale 
Vi er glade for at kunne fortælle jer, at der i går blev opnået enighed mellem Ballerup 
Kommune og BLF om en ny arbejdstidsaftale.  
Styrelsen har på et aftenmøde i går gennemgået aftalen og godkendt resultatet. Vi 
vurderer, at aftalen vil give helt andre og meget bedre arbejdsvilkår for undervisningen. 
 
Generalforsamlingen har den endelige afgørelse af BLF’s stillingtagen. 
Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. februar kl. 15.30 – 17.00.  
Styrelsen anbefaler at godkende aftalen. 
 
På Ballerup Kommunes side er det kommunalbestyrelsens økonomiudvalg, der skal 
godkende aftalen. Vi forventer, at det sker på et møde i næste uge. 
 
Alle store dele af aftalen er på plads. Der mangler stadig enkelte elementer i aftalen, som 
drøftes i de kommende dage. 
 
Aftalen 
Aftalen er en A08-aftale. Heri ligger bl.a.: 

- Sammenhæng mellem undervisningstid og forberedelsestid. Jo mere 

undervisningstid, jo mere forberedelsestid 

- Læreren har et større råderum, og hverdagen bliver meget mere fleksibel 

 Aftalen er naturligvis blevet til ud fra de ønsker og muligheder, der er i Ballerup. 
Hvis aftalen bliver godkendt, træder den i kraft fra næste skoleår. 
 
Forhandlingerne 
Forhandlingerne er foregået i en positiv tone og har i slutspurten stået på dagligt.  
Der har fra begge sider været et stort ønske om at finde en bedre løsning end dette år på 
A05. 
 
Hvad sker der nu? 
Der skal i de kommende dage finpudses, renskrives osv. På mandag orienteres 
skolelederne og TR om resultatet på et fælles møde, og så vil vi hurtigst muligt derefter 
udsende mere information, så I kan sætte jer ind i sagerne, inden I skal tage stilling på den 
ekstraordinære generalforsamling.  
Vi ville gerne fortælle mere allerede nu, men I må lige have lidt tålmodighed. 
 
Der vil blive indkaldt til møder på skolerne. 
I hører nærmere! 
 
Venlig hilsen 
 
Styrelsen 
Ballerup Lærerforening 

 


