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NETOP NU 
Maj/juni - 2016/2017 

 
Kære medlemmer  

 

Skoleåret er for alvor ved at gå på hæld, og således får I dette skoleårs sidste Netop Nu.  

 
RESSOURCETILDELINGSMODELLEN – SKOLERNES ØKONOMI 
 
Efter en meget, meget lang politisk proces er der omsider sendt et høringsmateriale ud om en ju-
steret ressourcetildelingsmodel. Det er næsten et år siden, at jeg sad med i en hasteindkaldt sty-
regruppe, som skulle have noget materiale på plads til de politiske drøftelser om budget 2017. Og 
nu sigter vi så i stedet mod budget 2018 - altså med ét års forsinkelse.  
 
Den helt korte udgave er, at den nuværende ressourcetildelingsmodel baserer sig på en overve-
jende elevtalsbaseret model, som har gjort det meget svært for skolerne at drive små klasser. Og 
sammenholdt med styrelsesvedtægten - som præciserer, at der skal være minimum 2 klasser på 
hver matrikel - har der været klasser, som decideret er planlagt som en underskudsforretning, 
hvilket selvsagt er uholdbart.  
 
Den nye model skulle gerne gøre op med den problematik, og derudover er der lagt op til, at øko-
nomien fremover tildeles, således at man beregner det samlede klasseantal ud fra, at en klasse i 
indskolingen og på mellemtrinet er på 25 elever og ikke 28. Modellen indfases nedefra med et nyt 
klassetrin hvert år, så det vil tage en del år, før de nye penge er pumpet ind i skolevæsenet, men vi 
må trods alt kvittere for, at politikerne har erkendt, at skolevæsenet har brug for en økonomisk 
indsprøjtning.  
 
Ballerup Lærerforening afgiver naturligvis et høringssvar i starten af det nye skoleår, så det vender 
jeg stærkt tilbage til.     
 

 
BØRNE- OG UNGESTRATEGIEN  
 
Udrulningen af ’Ballerups Analyse af Læringsfællesskaber’ (BAL) er i gang. Skovvejens Skole har i 
foråret fungeret som pilotskole, og efter sommerferien går det rigtigt i gang. Herefter følger Må-
løvhøj Skole til november, så specialskolerne fra årsskiftet, mens resten af skolerne må vente med 
at komme i gang til skoleåret 2018/2019. Den fulde udrulning af BAL på en distriktsskole forventes 
at vare 3 år. Gennem disse år uddannes man ved en vekselvirkning mellem kurser, øvelser og træ-
ning.   
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I relation til børne- og ungestrategien er kommunen ved at udarbejde en såkaldt ”tilbudsvifte”, 
som man godt kan sige er et svar på en markant efterlysning fra BLF: Skolevæsenet mangler sim-
pelthen reelle tilbud og muligheder i spændet mellem det almene undervisningstilbud og det 
stærkt specialiserede.  
 
For nuværende er analysen den, at en styrkelse af nedenstående tre områder er en afgørende 
forudsætning for en vellykket implementering af Børne- og Ungestrategien: 
 
Forældresamarbejde om børn i mistrivsel, herunder arbejde med forældrerollen  
 
Sociale aktiviteter, der kan understøtte relationskompetencer hos børn og unge med henblik på 
inkluderende fællesskaber.  
 
Fleksible undervisningstilbud til børn og unge, hvor der arbejdes intensivt med elevernes selvværd, 
mødestabilitet, psykiske udfordringer, misbrug og eventuelle faglige udfordringer i samarbejde 
mellem almenskolen og klub, ungdomsskole, praktiksteder eller andet. 
 
Administrationens arbejde med udvikling og justering af tilbudsviften indenfor ovenstående tre 
områder præsenteres for det politiske niveau september 2017 med henblik på en stillingtagen til 
en justering af kommunes tilbudsvifte til børn og unge. 
 

 
RESOLUTIONER FRA GENERALFORSAMLINGEN  
 
Vi afventer fortsat svar på vores resolutioner fra generalforsamlingen. Da jeg rykkede for svar i 
sidste uge, fik jeg den besked, at resolutionerne havde givet anledning til refleksion, hvorfor kom-
munen ønskede at analysere områderne i bund, før de afgav svar. Det er særligt stillingsudviklin-
gen, som interesserer, og det manglede da også bare. Efter vores opfattelse, er lærerne blevet for 
få. Det mærkes hver eneste dag rundt omkring på skolerne, og den udvikling skal vendes, hvis vi vil 
et ambitiøst skolevæsen. De kolde fakta fortæller, at der fra 2011 til 2016 er blevet 14,4 % færre 
lærere, mens elevtallet kun er faldet med 6,9 %. Samtidig er der blevet 36 % flere pædagoger i 
skolen.  
 
Som jeg sagde på generalforsamlingen, har vi brug for jer medlemmer:  
”(…) Antallet af lærere fortsætter altså med at falde, mens forventningerne stiger år efter år: tæt-
tere samarbejde mellem de fagprofessionelle, mere forebyggende og inkluderende praksis, større 
variation og kreativitet i undervisningen, højere elevfaglighed med bedre karakterer.  
  
Som om det ikke var nok, har vi i år tilmed identificeret en stigende tendens, som bekymrer os vold-
somt; nemlig at skolerne ikke fastansætter lærere i det omfang, som der er brug for og økonomi til, 
fordi ressourcetildelingen har været så uigennemskuelig, at skolelederne i nogle tilfælde ikke har 
turdet ansætte. Med andre ord køres der med en konstant og kronisk form for underbemanding 
eller fast bemanding med ikke-læreruddannede vikarer, som tilmed har den konsekvens, at disse 
ansatte sjældent er medlemspotentiale, hvilket gør, at medlemstallet yderligere får et dyk.  
 
Problematikken er alvorlig, da den medfører en øget arbejdsbelastning på skolerne for den enkelte 
lærer og teamet, og derudover står praksissen i skærende kontrast til folkeskolelovens uddannel-
seskrav samt til elevernes ret til en kvalitetsundervisning.  
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Vi har altså et problem, der kræver handling. Og vi har brug for, at vi også gør noget sammen. Je-
res opgave kunne fx være, at I lokalt markerer over for ledelsen, at I ikke vil acceptere, at fast un-
dervisning varetages af ikke-læreruddannede(...).” 
 

 
RESSOURCECENTRENE  
 
Skolernes ressource- og læringscentre fungerer i den bedste af alle verdener som et kraftcenter 
for skolen, hvor man som lærer kan søge didaktisk og pædagogisk hjælp og sparring på de konkre-
te undervisningsopgaver, man står med. Der er vist ingen skoler, hvor det bare spiller, men det er 
klart, at der er nogen, som er nået længere end andre.  
 
Når det kommer til den mere fagpolitiske side af sagen, kan vi konstatere, at særligt AKT-området 
overgår mere og mere til at blive varetaget af pædagoger. Der kan bestemt være mening i at have 
pædagoger i ressourcecentrene, men BLF fastholder, at der fortsat er brug for, at også AKT-
arbejdet i væsentligt omfang varetages af lærere, fordi indsatserne altid skal ses i forhold til folke-
skoleloven (ikke mindst formålet og fagenes formål), og her er didaktisk indsigt afgørende.  
 

 
EVALUERING AF SKOLESTRUKTUREN  
 
Til efteråret er der planlagt en evaluering af skolestrukturen i Ballerup. Vi ved ikke meget mere på 
nuværende tidspunkt, men vi forventer bestemt at få en væsentlig stemme ind i den evaluering. 
Og der er fortsat betydelige bump på vejen, for at vi kan siges at være i mål med de politiske mål-
sætninger for den nye skolestruktur, som i en samlende formulering var: 
 
’At styrke ledelsen tæt på medarbejdere og elever, styrke de faglige miljøer på skolerne og i speci-
altilbuddene samt at støtte op om arbejdet med at skabe en sammenhængende indsats fra 0 til 25 
år i kommunen. Alt sammen for at realisere ambitionerne i folkeskolereformen og Ballerup Kom-
munes skolevision ’Skole med Vilje’.’   
 

 
ANSÆTTELSE AF NYE DISTRIKTSSKOLELEDERE  
 
To af distriktsskolerne står over for at skulle ansætte ny øverste leder. Det drejer sig om Hede-
gårdsskolen - hvor Per Kjær er gået på velfortjent pension efter en imponerende indsats i Ballerup 
Skolevæsen som både lærer, TR og skoleleder - og Baltorpskolen, hvor Ballerup Kommune og 
Henrik Langer Carlsen valgte at opsige samarbejdet. Vi mener i øvrigt, at den konklusion var 
uundgåelig, for arbejdsmiljøet blev ved med at blinke rødt. Og der var derfor - efter vores opfat-
telse - behov for et lederskifte. 
 
Vi satser på, at der bliver fundet to ledere, som vil være med til at udvikle skolevæsenet i tæt 
samarbejde med lærerne og de øvrige ansatte - inden for de forpligtende, kollektive aftaler, som 
vi sammen står på. For der er brug for dygtig ledelse.  
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KONGRES 2017 
 
Kongressen er af planlægningshensyn blevet rykket lidt i år, så den først afholdes den 10.-12. 
oktober. Det altoverskyggende punkt bliver kravopstillingen til OK18, men der er også andre 
vigtige punkter på dagsordenen, fx ”DLF’s folkeskoleideal”, ”Demokratiets fremtid - fagbevægel-
sens og medlemmernes rolle” samt ”Medlemmernes arbejdsliv”.  
 
Det kommer I selvfølgelig til at høre mere om efter sommerferien.  
 

 

BLF’S 60 ÅRS JUBILÆUM  
 
I forbindelse med at vores lille forening fylder 60 år, har vi arbejdet med forskellige idéer til at 
fejre det. Det er blevet til følgende:   
 

 Vi forventer at udgive en jubilæumsbog sidst på efteråret (måske først hen ved juletid)  

 Vi lancerer et BLF-logo 

 Og så er der ikke mindst medlemsfesten fredag den 6. oktober.  
 

 

SYG I FERIEN 

 
Skulle du være så uheldig at blive syg i din ferie, behøver du ikke nødvendigvis helt at opgive at få 
feriekulør. Du har ret til erstatningsferie, hvis du har mere end 5 sygedage (karensdage) i din 
ferie. Dog er det vigtigt, at du husker at sygemelde dig. Retten til erstatningsferie indtræder først 
den dag, du sygemelder dig til din arbejdsgiver. Læs mere på hjemmesiden. 
 

 
KONTAKT TIL KREDSEN I FERIEN 
 
Kredsen holder sommerferielukket parallelt med skolerne (27+28+29+30), men det er alligevel 
muligt at komme i kontakt med os, hvis man får brug for hjælp. Skriv til more@dlf.org, så vil vi 
vende tilbage snarest muligt.   
  

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Onsdag den 20. september: Debatmøde om skolepolitik som optakt til kommunalvalget   
Fredag den 6. oktober: 60 års jubilæumsfest  
Mandag den 23. oktober: Møde for nye medlemmer 
Onsdag den 31. januar: TEMA-aften om arbejdsmiljø   
Fredag den 16. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
  

http://kreds21.dk/arbejdsliv/information-raadgivning/ferie/syg-i-ferien
mailto:more@dlf.org
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SOMMERFERIEAFTALE 
 
Til Styrelsens sommerafslutning præsenterede jeg - som det efterhånden er blevet tradition - 
nedenstående. Det bør sådan set være en ret, som alle medlemmer har, så jeg har foretaget en 
lettere redigering.  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
”I husker måske, at vi vedtog en ferielov sidste år. Jeg har arbejdet lidt videre på den og vil forslå, 
at vi vedtager den som en aftale med os selv til evaluering én gang årligt. Så kan vi også få den 
præcis, som vi ønsker os den.  
 
§ 1. 
Enhver TR har ret til at være sig selv i mindst 4 uger uden at blive forstyrret af elever, forældre, 
kolleger, eller ledelse – hverken den formelle eller politiske.  
 
I den periode har enhver TR i øvrigt ret til følgende: 
 
Stk. 1: At ligge på en græsplæne eller en mark og tygge på et langt græsstrå - eventuelt med en 
partner, et barn eller barnebarn i hånden - og kigge op i en blå himmel med hvide skyer, der 
drøner forbi og hele tiden forandrer sig og indtager nye former og skikkelser.  
 
Stk. 2: At glemme absolut ALT om TR-nyt, dlf.org, ’Min side’, TR-håndbogen, kreds21.dk, Balle-
rup Intra, e-boks, Skolekom-konferencen, Meebook og Personaleintra. 
 
Stk. 3: At give sig hen til sysler som stenmaling, papirklip, papmache, perleplader, ballonoppust-
ning, akvarelmaling, syning, strikning, Ludo, Skak, Backgammon, kortspil eller til mere fysisk aktiv 
beskæftigelse som volleybold, svømning, tennis, badminton, rundbold, fodbold, ringspil, stang-
tennis og kroket. 
 
Stk. 4: At tage forkortelsen ”ok” for pålydende og ikke med det samme føle sig kaldet til at citere 
aftaletekst, opsøge aftalehjemmel, vurdere udsagnets juridiske stilling eller gå om bord i en me-
re eller mindre hidsig politisk debat om kravopstilling og acceptable OK-resultater.  
 
Stk. 5: At se, mærke og opleve sin familie med nærvær, krop og sjæl uden tanke for medlemssa-
ger, politiske problemstillinger, bøvlede relationer, vanskelige kolleger, kontrær ledelse eller 
ubesvarede mails i indbakken.  
 
Stk. 6: At leve i nuet, opgive at følge med i ugedagene og for en periode lade dét i livet få plads, 
som man har allermest lyst til. 
 
Stk. 7: At se helt aldeles blank ud, når man hører ord som lokalaftale, arbejdstid, undervisnings-
maksimum, tilstedeværelsestid, 42. uge, professionelt råderum, efteruddannelsesvilkår, prøver 
og censur og opgaveoversigt.  
 
Stk. 8: At stege pølserne næsten sortbrankede over bål med masser af røg og ild, fuglekvidder, 
summen fra bier - og en kold øl eller sodavand i hånden. 
 
Stk. 9: At være noget nær ligeglad med ledelsesret, ledelsesresistens, samarbejde, medarbejder-
involvering, ytringsfrihed, rammevilkår, faglighed, pædagogik, skoleudvikling, paradokser, ar-
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bejdspres, utilfredshed, kritikkultur, brokkeri, tåbeligheder, selvmodsigelser, urimeligheder, ulø-
selighed.  
 

 
 
Det var, hvad det blev til i denne omgang.  

 

På vegne af Styrelsen vil jeg med smil på læben og boblende ferieforventning ønske jer alle sam-

men en fantastisk sommer og en aldeles velfortjent ferie. Pas på jer selv og nyd de mange lyse 

timer, mens vi har dem.   

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


