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 NETOP NU 
September/oktober - 2017/2018 

 

 
Kære medlemmer  

 

Hermed nyt fra min hånd om stort og småt. 

 

KONGRES 2017 
 
Årets kongres var en såkaldt ’overenskomstkongres’, hvilket betyder, at vi skulle tage stilling til 
foreningens endelige krav til forårets overenskomstforhandlinger. Der er mange af de problemer, 
som folkeskolen står med, der ikke kan løses gennem overenskomsten, men når det kommer til 
arbejdstiden, skal overenskomsten forbedres. Vi kan ikke leve med, at vi som den eneste faggrup-
pe har vores arbejdstid reguleret af en lov. Og det betyder, at vi som underviserorganisationer 
meget stålsat går efter et forhandlet resultat, hvilket vi nu har fået den øvrige fagbevægelses mar-
kante opbakning til. Det er mange år siden, vi har set en så sammentømret og principfast fagbe-
vægelse på det offentlige område, så det bliver enormt spændende at se, hvordan det udvikler sig.  
 
Mange stiller formentlig sig selv spørgsmålet, om vi kan ende i konflikt? Det er der naturligvis altid 
risiko for, når der forhandles overenskomst, og parterne står meget langt fra hinanden. Der er in-
gen tvivl om, at vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at lande et resultat, men lige i øjeblikket 
er en eller anden form for konflikt efter min opfattelse et sandsynligt scenarium 
 
Udover overenskomsten var det især ’foreningens arbejde med et folkeskoleideal’, ’arbejdsliv 
2017 - profession og rammer’ og ’demokratiets fremtid - fagbevægelsens og medlemmernes rolle’, 
som fyldte kongressens dagsorden. Interesserede kan læse meget mere på folkeskolen.dk.   
 
Anders Bondo Christensen holdt i øvrigt en fremragende beretning - med masser af kant, saft og 
kraft - som kan høres eller genhøres her.  
 

 
BALLERUP KOMMUNES BUDGET 
 
For første gange i mange år har kommunalbestyrelsen vedtaget et budget, som tildeler betydelige 
ekstramidler til skoleområdet. Nuvel, der er tale om et valgår, men det ændrer ikke på det faktum, 
at der er truffet flere vigtige beslutninger. Dels er der for første gang en artikuleret erkendelse af, 
at lærere bedst varetager den understøttende undervisning (i hvert fald) i udskolingen, dels indfø-
res en ”ny” model for ungdomsuddannelsesvejledning, hvor der uddannes én ungdomsuddannel-
sesvejleder på alle de skolematrikler, som har overbygning. Dertil kommer en ny ressourcetilde-

https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/dlf-kongres-'17/
http://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2017/3-formandens-beretning
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lingsmodel, som over de kommende år vil pumpe flere penge ind i skolevæsenet samt en anseelig 
it-ressourcetilførsel.    
 
For de særligt interesserede vil jeg henvise til kommunens hjemmeside, hvor man har mulighed 
for at fordybe sig meget mere i budgettet, som naturligvis har stor betydning for, hvad det er for 
en skole, vi kan holde i Ballerup.  
 
Selvom vi kan se, at politikerne i store træk har fulgt de anbefalinger, som vi har givet dem officielt 
og gennem det løbende, uformelle, politiske påvirkningsarbejde, savner vi specielt én ting: Kom-
munen er fortsat alt, alt for loyal over for folkeskolereformens lange skoledage, som vi meget ger-
ne så forkortet, så vi kunne bruge skolevæsenets ressourcer bedre. Men det er trods alt ikke så-
dan, at de slet ikke rykker på sig. Vi registrerer en vis bevægelse, og specielt har borgmesteren 
været tydelig i sin kritik af folkeskolereformen i flere sammenhænge. Så vi klør ufortrødent på og 
ønsker virkelig, at der kommer et gennembrud på området, da de lange skoledage er et opsliden-
de vildskud for både elever og lærere.  
 

 
FAGLIG KLUB OG FORESTÅENDE LOKALAFTALEFORHANDLINGER  
 
I øjeblikket er vi på rundtur til de faglige klubber, hvor vi har ’OK18’, ’Ballerup Skolevæ-
sen/lokalaftaleforhandlinger’ og ’inklusion’ på programmet. Vi håber at møde rigtig mange af jer, 
så I kan fortælle os, hvordan I oplever tingenes tilstand, og vi får mulighed for at informere jer helt 
tæt om forhold, som vanskeligt kan kommunikeres på skrift – ikke mindst om OK18.   
 
Det giver os ligeledes mulighed for at komme i dialog med jer om de forestående lokalaftalefor-
handlinger. I øjeblikket er vi i Styrelsen ved at forberede forhandlingerne og vurdere, hvilke krav vi 
vil rejse over for kommunen. Her er jeres bidrag vigtige og kærkomne.  
 

 
BORGMESTERSVAR PÅ GENERALFORSAMLINGSRESOLUTIONER  
 
Den 17. marts holdt vi årets ordinære generalforsamling, og i den forbindelse vedtog vi tre reso-
lutioner, som vi først nu – mere end et halvt år efter – har modtaget svar på. På trods af gentag-
ne rykkere fra min side har det trukket gevaldigt ud, fordi der er gået politik i at forsøge at kom-
me med ”gode” forklaringer på udviklingen i stillingstallet. Det er også tydeligt i borgmesterens 
svar, som er ganske politisk og baserer sig på tal, som vi ikke er enige om. Men budgetforliget 
viser med al ønskelig tydelighed, at kommunalbestyrelsen omsider har forstået budskabet, og 
det er formentlig også derfor, at svaret først er kommet her på den anden side af budgetvedta-
gelsen, hvor borgmesteren har en frisk ”god historie” at læne sig op ad.  
 
Vi fortsætter naturligvis presset, for der er forsvundet alt for mange lærerstillinger, og de skal 
ikke erstattes af pædagoger, hvis det står til os.   
 

 
 
 

https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter/budget-2018
http://kreds21.dk/media/10363393/svar-fra-borgmesteren-til-ballerup-laererforening.pdf
http://kreds21.dk/media/10363393/svar-fra-borgmesteren-til-ballerup-laererforening.pdf
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KOMMUNALVALG 
 
Kommunalvalget er for alvor over os, og kandidaterne hænger og ser på os på gader og stræder, 
fra lygtepæle og vejrafskærmninger. I Ballerup Lærerforening forsøger vi at gøre vores for at påvir-
ke politikerne i en gunstig retning. Det gør vi, alt imens vi er pinligt opmærksomme på, at det store 
slag ikke slås kommunalpolitisk, hvor vi i mange henseender er enige om prioriteterne, men lands-
politisk - både når det kommer til folkeskolelov, finansiering og overenskomstforhold. 
 

 
TO NYE SKOLELEDERE ER KOMMET TIL OG ÉN ER STOPPET   
 
Så lykkedes det at få ansat et par nye distriktsskoleledere til Ballerup Skolevæsen, som vi forventer 
os meget af. De skal begge være så hjertelig velkomne.   
 
Baltorpskolen   
Kirsten Weiland kommer med solid ledelseserfaring fra Frederikssund Kommune. Først som vice-
skoleleder på Solbakkeskolen, en folkeskole med elever fra 0.-9- årgang, dernæst som skoleleder 
af Skolen ved Kæret og siden august 2015 som skoleleder af Kærholmskolen, hvor hun har stået 
for fusionen af to specialskoler. På Kærholmskolen har Kirsten været leder af et ledelsesteam på 6 
ledere og en personalegruppe på ca. 100 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig bag-
grund som lærere, pædagoger, medhjælpere, fysioterapeuter, audiopæder mm. Kirsten er tiltrådt 
stillingen 1. oktober.  
 
Hedegårdsskolen  
Henrik Rømer Nielsen er 51 år og har 12 års erfaring med skoleledelse. De seneste 10 år har Henrik 
været ansat som skoleleder i Hvidovre Kommune, og han har således solid erfaring med alle ele-
menter inden for skoleledelse. Henrik tiltræder stillingen den 1. december.  
 
Ordblindeinstituttet 
Mens de to nye skoleledere er kommet til, blev skolelederen på Ordblindeinstituttet og Ballerup 
Kommune efter gensidig aftale enige om at stoppe samarbejdet i starten af oktober. Aftalen kom 
oven på et for skolen ganske konfliktfyldt efterår, hvor det psykiske arbejdsmiljø var i bund. Den 
konstituerede skoleleder er en gammel kending: Per Kjær, tidligere skoleleder på Hedegårdssko-
len. Jeg ved, at samarbejdet er kommet rigtig godt fra start, hvilket skolen havde stærkt brug for, 
så det er meget glædeligt.   
 

 
60 ÅRS JUBILÆUMSFEST  
 
Sikke en jubilæumsfest vi havde den 6. oktober. Jeg har svært ved at se, hvordan man kunne have 
haft en mere vellykket aften i nostalgiens, hyggens, festivitassens og fællesskabets tegn. Den aller-
største tak til alle de medlemmer, som var med til at gøre det til en flot aften og en særlig tak til de 
gode folk, som har brugt mange timer på at gøre det til en mindeværdig aften for os alle.  
 
Nedenfor har jeg klippet et par afsnit ind fra min tale, som jeg gerne vil, at flere end de deltagende 
bemærker: 
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”I år har Ballerup Lærerforening 60 års jubilæum. Det har været en fantastisk rejse med få neder-
lag og mange sejre. Og det har hvilet, og det hviler fortsat på et dygtigt og insisterende fagfor-
eningsarbejde, som kun findes, når det har bred tilslutning og opbakning fra medlemmerne.  
 
Næste generation af lærere ønsker også, at der arbejdes for deres tjenstlige, økonomiske, faglige 
og pædagogiske interesser, og at vi kerer os om og virker for udviklingen af folkeskolen. Derfor må 
vi alle tage et ansvar for at bringe oplysning, kultur og tradition videre til den næste lærergenerati-
on, og det er præcis her, hvor hvert enkelt medlem har en vigtig opgave i at møde nye kolleger med 
en udtalt forventning om, at man selvfølgelig er medlem af sin fagforening. 
 
(…) 
 
60 år er gået med Ballerup Lærerforening som kompas for medlemmernes interessevaretagelse. 
Ingen ved, hvad fremtiden bringer, men jeg håber da, at jeg på den ene eller den anden måde vil 
være en del af festlighederne, når foreningen holder sit 75 og 100 års jubilæum - og så kan jeg nok 
heller ikke tillade mig at ønske mere.  
 
Ballerup Lærerforening er noget ganske særligt. Det ved alle vi, som er en del af denne fantastiske 
forening.” 
 
Til december udkommer foreningen så med en 60 års jubilæumsbog, hvor perioden fra 1997-2017 
er taget under kærlig behandling af en eksklusiv redaktion bestående af tre herrer, der om nogen 
er inkarnationen af Ballerup Lærerforening: Peter Hess-Nielsen, John Jensen og Niels Kjeldsen. 
 
Heri kan man læse: 

 Hvordan det gik med de højspændte interne uenigheder og diskussioner fra overenskomst-
forhandlingerne i 1997 til Hovedstyrelsesvalgene i år 2000 og 2004, hvor Ballerup Lærer-
forening fortsatte den stærke tradition med at få Ballerupkandidater valgt ind i foreningens 
magtcentrum. 

 Hvordan Styrelsen og medlemmerne - anført af John Jensen og Niels Kjeldsen – rejste til 
mødeplanshelvedet og tog en vild arbejdstidskamp i 2006/2007  

 Hvordan først rummelighed og siden inklusionen bed sig fast i skolevæsenet op gennem 
00’erne og 10’erne og var ved at tage livet af medlemmerne   

 Hvordan Styrelsen reducerede sin gennemsnitsalder med en 20-25 år i løbet af et par valg-
perioder 

 Hvordan lockouten tog landet og Ballerup med storm i 2013 og indvarslede et historisk 
lavpunkt for folkeskolen og lærerstanden 

 Hvordan folkeskolereform, skolestruktur og nye lokalaftaler var sværdvægtere i en særde-
les tumultarisk tid   

 Hvordan overenskomstforhandlingerne i 2015 og det efterfølgende Hovedstyrelsesvalg 
igen delte vandene i Styrelsen og udfordrede os internt.  

 
Og meget, meget mere - glæd jer. Det gør jeg.   
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VALG AF NY NÆSTFORMAND 
 
Jeanette Sjøberg (vores næstformand) overgår fra årsskiftet til en fuldtidsstilling i DLF som for-
mand for ’Undervisningsudvalget’. Det har vi vidst siden Hovedstyrelsens konstituering for snart 
to år siden, men nu er det for alvor ved at være oppe over. 
 
Det betyder, at Styrelsen har skullet tage stilling til kandidater til næstformandsposten samt sel-
ve valghandlingen.  
 
Valghandlingen 
Jf. vedtægterne er det generalforsamlingen, som vælger næstformand, og vi har derfor overvejet 
for og imod at indkalde generalforsamlingen ekstraordinært kontra at afvente den ordinære 
generalforsamling i marts. Mit bedste bud er, at vi vælger at indkalde generalforsamlingen i star-
ten af januar, men det bliver først endeligt besluttet på vores Styrelsesmøde den 13. november, 
hvorefter der bliver meldt noget ud om tid, sted og proces.   
 
Styrelsens kandidat 
Jeg røber ingen statshemmeligheder ved at skrive, at det har været en lang og også anstrengen-
de proces for Styrelsen, at vi i så lang tid har vidst, at der skal findes en ny næstformand. Vi har 
haft mange overvejelser og drøftelser, som i sidste ende har ført til, at en enstemmig Styrelse 
bakker op om Kasper Mortensen (lærer på Måløvhøj Skole og formand for vores ’Skolepolitisk 
Udvalg’) som næstformandskandidat. Samtidig med, at den besked går ud, skal jeg skynde mig at 
understrege, at alle medlemmer er valgbare og kan tilkendegive deres kandidatur både inden og 
på selve generalforsamlingen.  
 
Mere om det alt sammen, når der formelt indkaldes.  
 

 

KOMMENDE MØDER & ARRANGEMENTER 
 
Onsdag den 31. januar: TEMA-aften om arbejdsmiljø   
Fredag den 16. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
  

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


