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2. 

Velkommen til generalforsamlingen 
 
 
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debatten 
og dermed være medbestemmende i forhold til at fastlægge kredsens politik. 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er stedet, hvor: 

 de vigtigste debatter og beslutninger i kredsen tages 

 alle kan komme til orde og være medbestemmende 

 medlemmerne evaluerer, gør status og ser fremad 

 regnskaberne behandles, budgetterne præsenteres og kontingentet besluttes 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er også: 

 samvær på tværs af skolerne 

 kaffe- og kagebord, middag og anden festivitas   

 kultur og traditioner 

 medlemmernes bedste chance for at opleve den samlede Kreds 21 
 
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsamling. I 
kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på hjemmesiden. 
  
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs det og tag det med til generalforsamlin-
gen!  
 
Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af kredsens arbejde fra sidste års generalfor-
samling og frem til medio februar i år.  
 
Hæftet indeholder links til bilag og andre informationer, som det ville blive alt for omfangsrigt at 
trykke - og læse. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i det, der har interesse. Dette hæfte kan 
også findes på www.kreds21.dk, hvor man lettere kan anvende eventuelle links.  
 
Gennemgående anvendes betegnelsen ’lærer’, men det skal naturligvis oversættes til ’lærere, 
børnehaveklasseledere og øvrige faggrupper’ i de tilfælde, hvor flere eller alle medlemsgrupper 
kunne have været nævnt.  
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2018. 
 
Vel mødt! 
 
 

På Styrelsens vegne 
 

     Kasper Mortensen     Morten Refskov 
Næstformand   Formand 

 
 

http://www.kreds21.dk/
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3. 

Foreløbig dagsorden 

 

 
1. Valg af dirigent 
2. Fastsættelse af forretningsorden 
3. Forslag til vedtægtsændringer   
4. Formandens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskaber 
7. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser  
8. Budgetter 
9. Fastsættelse af kontingent 
10. Valg 

a. Formand 
b. Næstformand  
c. Kasserer  
d. 1 kongresdelegerede 
e. 3 suppleanter for de kongresdelegerede  
f. 2 revisorer 
g. 2 revisorsuppleanter  
h. 1 fanebærer 
i. 2 fanebærersuppleanter 

11. Eventuelt  
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4. 

Forslag til forretningsorden 

 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 
 

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse el-
ler udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
 

3. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tilla-
de en kort svarreplik. 
 

4. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 
 

5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstil-
leren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et medlem kan 
stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. Træffes en så-
dan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. Såfremt 
talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye forslag, åbnes taleræk-
ken igen, med mindre en ny afstemning begærer den lukket. 
 

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i 
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 
 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, 
der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor. 
 

8. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 10 
medlemmer forlanger det. Er der opstillet flere kandidater til personvalg, afholdes der 
skriftlig afstemning. 

 
 
 
 

Vedtægter  
Vi har ikke trykt Ballerup Lærerforenings vedtægter, men de kan læses på hjemmesiden. 
 
 
 

 
 
 
 

http://kreds21.dk/om-blf/vedtaegter
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5. 

Formandens skriftlige beretning 
 
 

5.1. Skole- og aftalepolitiske forhold 
 
 

5.1.1. Kommunens budget for 2018 og KV17  
For første gange i mange år vedtog kommunalbestyrelsen - med budgettet for 2018 - et budget, 
som tildeler betydelige ekstramidler til skoleområdet. Nuvel, der var tale om et valgår, men det 
ændrer trods alt ikke på det faktum, at der med budgettet blev truffet flere vigtige beslutninger. 
Dels er der for første gang en artikuleret erkendelse af, at lærere bedst varetager den under-
støttende undervisning (i hvert fald) i udskolingen, dels indføres en ”ny” model for ungdomsud-
dannelsesvejledning, hvor der uddannes én ungdomsuddannelsesvejleder på alle de skolema-
trikler, som har en udskoling. Dertil kommer en ny ressourcetildelingsmodel, der over de kom-
mende år vil pumpe flere penge ind i skolevæsenet samt en anseelig it-ressourcetilførsel.    
 
For de særligt interesserede henvises til kommunens hjemmeside1, hvor man har mulighed for 
at fordybe sig meget mere i budgettet, som naturligvis har stor betydning for, hvilken skole vi 
kan holde i Ballerup.  
 
Selvom vi kan se, at politikerne i store træk har fulgt de anbefalinger, som vi har givet dem offi-
cielt og gennem det løbende, uformelle, politiske påvirkningsarbejde, savner vi specielt én ting: 
Kommunen er fortsat alt, alt for loyal over for folkeskolereformens lange skoledage, som vi me-
get gerne så forkortet, så vi kunne bruge skolevæsenets ressourcer bedre. Men det er trods alt 
ikke sådan, at politikerne 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. De lange skole-
dage er et opslidende vildskud for både elever og lærere. 
 
KV17 
Man kan dårligt opfatte valgresultatet som andet end én stor sejr for borgmesteren og Social-
demokratiet, der konsoliderede deres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen. De sidder nu på 
16 ud af de 25 mandater. Borgmesteren kan med rette se det som en stor anerkendelse af de 
resultater og den klare samarbejdslinje (med de øvrige partier, organisationer, virksomheder og 
borgere), der har været lagt de senere år, og som, vi forventer, vil fortsætte. Vi sendte naturlig-
vis en lykønskning til de nyvalgte og en tak for samarbejdet til de, som stoppede. 
 
 

5.1.2. Folkeskolereformen og skoleudvikling  
Folkeskolereformens følgeforskning er et godt sted at begynde, når talen falder på skoleudvik-
ling. Hvert år kortlægges reformens effekter, og her halvvejs gennem fjerde år med skolerefor-
men, er det datamæssige grundlag for at vurdere reformens resultater - eller mangel på samme 
- bedre end tidligere. Den sidste følgeforskningsrapport udkommer i slutningen af 2018, som så 

                                                
1
 https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter/budget-2018 
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vil blive fulgt op af en slutmåling, der i 2020 skal give afsæt for undervisningsministerens samle-
de redegørelse for folkeskolereformens effekter.  
 
Allerede nu tegner der sig et billede af en reform, der langt fra har levet op til de ønskede mål-
sætninger. Det politiske pres på disse forskningsresultater har flere gange udmøntet sig i farce-
lignende tilstande, hvor man fx har tilbageholdt elevernes mening om den lange skoledag, lige-
som forskerne tidligere har været pålagt udvidet tavshedspligt, hvilket alt sammen strider mod 
grundlæggende forskningsprincipper - og også mod vores samfunds grundlæggende frihedsret-
tigheder. 
 
Ingen målbare positive effekter af folkeskolereformen 
Ingen af følgerapporterne har leveret de ønskede positive resultater, snarere er rapporterne et 
udtryk for status quo med små variabler i op- eller nedadgående retning. Første del af hoved-
konklusionen i den sidste rapport fra november 2017 er følgende: “I mange tilfælde var lærer-
nes implementering af reformelementerne allerede som udgangspunkt forholdsvis høj. Det skal 
forstås på den måde, at lærerne allerede forud for folkeskolereformen havde et stort fokus på ro 
og orden, brug af Fælles Mål, variation i undervisningsformer, faglighed og trivsel, feedback til 
eleverne, teamsamarbejde og pædagogisk faglig sparring samt anvendelse af støtte.”2 Konklusi-
onen kan kun ses som en erkendelse af, at de forandringer - man med vold og magt gennemfør-
te - ikke har haft nogen synlig effekt, og - måske værst af alt - overhovedet ikke var nødvendige, 
da lærerne i forvejen praktiserede reformens elementer, inden det blev dem pålagt.  
 
Når man på denne måde gennemtvinger en unødvendig politisk forandring og efter/videre-
uddanner lærere i allerede kendt stof, skaber det en naturlig faglig modvilje hos den enkelte 
lærer. Fulgt op af en næsten religiøs læringsvækkelse og -styring ender det galt. Flere dygtige 
lærere har på den baggrund vendt folkeskolen ryggen, og i dag står man med alvorlige rekrutte-
ringsproblemer. Det er tankevækkende, at 17.000 uddannede lærere i skrivende stund har valgt 
at arbejde uden for folkeskolen. I KL´s rapport om arbejdsudbud og rekruttering fremgår det, at 
hele 41 % af landets kommuner oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på lærerområdet. 
Det er et problem, som Danmarks Lærerforening længe har været opmærksom på, men det er 
først nu, at man anerkender det på den anden side af bordet. Rekrutteringsproblemerne forven-
tes minimum at fortsætte frem til 2022. 
 
Det bemærkes, at vi i Ballerup ganske sjældent oplever rekrutteringsproblemer, hvilket vi tilskri-
ver, at vi har en arbejdstidsaftale og en god løn. 
 
Anden og sidste del af hovedkonklusionen i rapporten lyder således: “Pædagogerne har flere 
undervisningsrelaterede opgaver i 2017 end i 2015, og de indgår i højere grad i samarbejder om 
elevernes faglige udvikling. Pædagogerne føler sig imidlertid ikke mere fagligt rustet til at under-
vise, som folkeskolereformen foreskriver.” 
 
Også dette er rystende læsning. Grundpræmissen var, at lærere og pædagoger skulle supplere 
hinanden, men virkeligheden er blevet, at lærerarbejde - alt overvejende på grund af økonomi-
ske hensyn - går til pædagoger, der ikke er uddannet til at varetage opgaven. Det billede kan vi 
desværre også genkende i Ballerup, men her har kommunalbestyrelsen omsider taget konse-
kvensen af, at pædagogerne ikke er fagligt klædt på til at varetage undervisningsopgaver ved 

                                                
2
 https://backend.folkeskolen.dk/~/2/3/vive-laerere-og-paedagoger.pdf 

 

https://backend.folkeskolen.dk/~/2/3/vive-laerere-og-paedagoger.pdf
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politisk at sikre, at flere lærere kommer til at varetage den understøttende undervisning på mel-
lemtrinnet og i udskolingen i det kommende skoleår. I budgettet for 2018 formuleres: “Det er 
vigtigt, at den understøttende undervisning (USU) reelt er understøttende for undervisningen i 
de øvrige fag. Derfor ønsker parterne at afsætte 0,8 mio. kr. i 2018 og frem til, at flere lærere 
kan varetage USU i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne får frigjort tid 
til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen (…).” 
 
Ydermere afsættes 0,8 mio. kr. til uddannelse af skolevejledere og 1,2 mio. kr. til faste forløb i 
det timeløse fag, ’Uddannelse og job’. Forløbene kan placeres i den understøttende undervis-
ning, så endnu mere af denne varetages af lærere.  
 
Vi har gjort meget ud af at rose borgmesteren og kommunalbestyrelsen for denne tydelige prio-
ritering. En prioritering, som ikke var kommet uden et pres fra lærere, forældre og distriktssko-
leledere.  
 
For Ballerup Lærerforening er målet selvfølgelig fortsat, at al undervisning kommer på lærer-
hænder.  
 
Efterspørgsel på forandringer 
Med så stor en politisk reform er forventningen om gode effekter selvsagt høj, og som man kan 
læse af ovenstående, er indfrielsen mere end begrænset. I takt med at de positive resultater 
udebliver, stiger presset på at ændre og tilpasse reformens elementer.  
 
Efterspørgslen på forandringer er stadig størst i forhold til skoledagens længde. Eleverne er ikke 
blevet dygtigere, trivslen er ikke højere end tidligere, den sociale baggrunds betydning er fortsat 
den samme og tilliden til folkeskolen fra forældreside er uforandret - dog med den tydelige for-
skel, at flere stemmer med fødderne og melder deres børn ind i privatskoler. I Ballerup ligger 
antallet af elever i privatskoler på 12 %, hvilket er et lavt niveau i forhold til resten af landets 
små 20 %, men det er dog steget med næsten 4 % over den sidste tiårsperiode.  
 
Den lange skoledag 
Det pres - der er lagt, for at der skal ske ændringer i forhold til den lange skoledag i Ballerup - 
steg i 2017. Det var et emne, der dukkede op på snart sagt alle møder, hvor en socialdemokrat 
var til stede. På temaaftenen, “Eleverne skal blive så dygtige de kan - men til hvad?”, blev især 
formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als, udsat for massivt pres fra både Enhedslisten, 
De Konservative og ikke mindst af vægtige argumenter fra medlemmerne. Dette pres fortsatte 
gennem hele 2017, hvor Socialdemokratiet kom i krydsild på mange møder op til kommunalval-
get. Det må uden tvivl have været ganske belastende at skulle argumentere for en så dårlig sag 
gennem så lang tid. Ikke desto mindre holdt Socialdemokratiet stand, og vi lever stadig med de 
lange skoledage.  
 
Der skal sandsynligvis ske forandringer på landsplan, før man for alvor får gjort op med de lange 
skoledage i Ballerup. Det betyder dog ikke, at vi lægger vores berettigede kritik til side. Lærerne 
oplever dagligt konsekvenserne i det enkelte klasseværelse med trætte elever, der har umåde-
ligt svært ved at holde koncentrationen i de sidste timer. Det skyldes ikke, at undervisningen er 
demotiverende, mangler variation eller er gammeldags, som oftest er reformtilhængernes stan-
dardreplik. Nej, det skyldes efter Ballerup Lærerforenings opfattelse kort og godt, at eleverne 
går for mange timer i skole.  
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Forskning og læseresultater 
Forskningen har længe understøttet, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem antallet af 
undervisningstimer og erhvervede kompetencer. Senest er det understreget med læsekompe-
tenceundersøgelsen, ’Pirls 2016’, der udkom i december 2017. Lige netop denne undersøgelse 
skabte en del røre, da de danske resultater var ringere end før folkeskolereformen. Under-
visningsministeren kom i samråd, hvor hun bl.a. udtalte, at den tidligere undervisningsminister, 
Christine Antorini, burde have lyttet mere til forskerne i 2013. Samtidig pointerede Merete Riis-
ager, at den største del af problemet er, at Danmark ikke har rykket sig, mens det er tilfældet for 
andre lande.  
 
I Ballerup modtog mange lærere før jul et brev fra distriktsskolelederen om, at der generelt set 
var fremgang på læseresultater og afgangsprøveresultater i kommunen, og at vi lærere godt 
kunne klappe os selv på skulderen for en kæmpe indsats. Indsatser som ’Reading Recovery’ og 
en lav fritagelsesprocent på prøver blev fremhævet som vægtige grunde til de gode resultater.  
 
Mange lærere blev naturligvis glade for de rosende ord, men i Ballerup Lærerforening modtager 
vi anerkendelsen med et vist forbehold. For selvom vi også mener, at lærerne gør en kæmpe 
indsats, synes vi ikke, anerkendelsen så snævert skal udtrykkes med baggrund i forbedrede re-
sultater i tests og prøver.  
 
Lav fritagelsesprocent og prøve på særlige vilkår 
Vi vender kort tilbage til den konkrete anerkendelse fra distriktslederne, hvor den lave fritagel-
sesprocent ved prøver blev fremhævet som en afgørende faktor. En lav fritagelsesprocent er 
ikke i sig selv et succeskriterium, og vi har kendskab til flere lærere, der har stået i vanskelige 
situationer, hvor elever med store faglige eller sociale udfordringer er blevet presset til afgangs-
prøve med beskeden om, at det jo ikke kan skade at gå til prøve.  
 
I Ballerup Lærerforening er vi bekymrede over kommunens opfattelse af, at alle elever i kom-
munen pr. definition bør gå til alle folkeskolens prøver. Specielt i gruppeordningerne og på spe-
cialinstitutionerne går der elever, som lærerne føler, at de omsorgssvigter, når de ”tvinger” dem 
til prøve. Der er tale om elever, som ikke har (og måske aldrig vil få) forudsætninger for at få en 
succesoplevelse på den konto. Det er derfor en mærkelig formel på succes, at man tilsidesætter 
lærerens faglige vurdering og tvinger eleven til prøve, fordi det er politisk besluttet. 
 
Et længe ventet opgør med læringsmålstyret undervisning 
I foråret 2017 blev det omsider besluttet i Folketinget, at tusindvis af bindende mål nu skal være 
vejledende. I Danmarks Lærerforening betragtes det som en kæmpestor og enormt principiel 
sejr. Læringsmålsstyret undervisning har lige siden sin indførsel været synonym med ensretning, 
topstyring og en mekanisk tilgang til undervisning, som står i skærende kontrast til den enkelte 
lærers professionelle ansvar. 
 
Meebook og elevplaner 
Læringsportalerne har lige fra start været bundet op på bindende læringsmål og læringsmålssty-
ret undervisning. Af samme grund har kritikken om ensretning, topstyring og manglende meto-
defrihed også været markant her. 
 
I Ballerup har vi Meebook, og i indeværende skoleår skulle den fulde implementering af 
Meebook gennemføres. Kommunen stillede nu krav om, at årsplaner og elevplaner skulle laves i 
Meebook, hvilket var forventeligt, da denne del af implementeringen allerede var udsat én gang 
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med den begrundelse, at Meebook endnu ikke kunne levere en optimal løsning. Det kan 
Meebook desværre stadig ikke. Mange teknikaliteter besværliggør arbejdet med elev-og årspla-
ner. Delingsfunktionerne - og de mange ekstra klik ind til ellers simple funktioner - gør, at mange 
lærere kun bruger Meebook for syns skyld med “tomme forløb”, hvor kun overskriften til un-
dervisningsforløbene indgår.  
 
Hvis elevplansværktøjet skal bruges efter hensigten, skal al undervisning samt evaluering foregå 
gennem Meebook, hvilket medfører en ekstremt lang elevplan. Ydermere er det problematisk, 
at enkelte klasselærere og faglærere ikke har adgang til den fulde elevplan. Som en konsekvens 
heraf har man på mange af kommunens skoler valgt at bruge en elevplansskabelon, som man 
kan dele og dermed få et samlet overblik over den enkelte elev. Denne elevplan minder meget 
om de elevplaner, som inden Meebook blev lavet på papir. Selvom løsningen er acceptabel, er 
det vigtigt at være opmærksom på, at man her vælger ikke at benytte elevplansværktøjet, som 
det er tiltænkt. 
 
Før læringsplatformenes tid fandtes der også elevplaner, og på i hvert fald én af kommunens 
skoler har der ikke været krav om, at elevplaner skulle udfærdiges, så længe Meebook ikke kun-
ne levere en tilfredsstillende løsning. I perioden uden elevplaner er det forbavsende få, der har 
efterspurgt en sådan. Tankevækkende. 
 
Vi vil arbejde for, at de bedste måder at anvende platformen på bliver udbredt, indtil det måtte 
komme til et tidspunkt, hvor politikerne forstår, at den slags tiltag aldrig bør indføres med et 
sådant tvangspræg.    
 
Uddannelsesparathedsvurdering 2.0 
I følge samme lovgivning skal elevplanerne fra 8. klasse indeholde en opfølgningsdel, som skal 
være med til at afklare elevernes uddannelsesvalg og gøre dem parate til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Deraf kommer den forkætrede uddannelsesparathedsvurdering, som har 
fået afgørende betydning for elevernes mulighed for at komme ind på den ønskede ungdoms-
uddannelse.  
 
Gymnasiereformen, der trådte i kraft 1. januar 2017, indebærer nye adgangskrav til de gymnasi-
ale uddannelser fra 2019. Disse nye adgangskrav rammer altså de nuværende 8. klasser. Her 
skal man have et karaktergennemsnit på 5.0 i standpunktskaraktererne for at komme ind på en 
3-årig gymnasial uddannelse og et gennemsnit på 4.0 til Erhvervsuddannelserne og HF. Sidelø-
bende med karakterkravet skal eleven vurderes på personlige og sociale forudsætninger.  
 
I princippet er det UU-vejlederens opgave, men da dennes kendskab til eleverne er minimalt, er 
det i praksis lærerne, der udfører arbejdet. Allerede med de nuværende regler er det en vanske-
lig opgave, hvor læreren skal levere en ”dur/dur ikke-besked” til sine 13-14-årige elever. 30 % af 
disse elever får mærkatet “ikke-uddannelsesparat”, og mange af dem er også blandt den femte-
del af de unge, der slet ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Med det øgede karak-
terkrav er det forventeligt, at denne procentdel bliver større.  
 
For hver elev, der ikke er vurderet uddannelsesparat, skal der udfærdiges en handleplan. Også 
her er det i princippet UU-vejlederens opgave, men - som tidligere nævnt - kender denne ikke 
eleverne særlig godt, og store dele af arbejdsopgaven lander derfor på lærernes bord.   
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5.1.3. Skolestruktur og linjer i udskolingen  
I indeværende skoleår er linjer i udskolingen blevet en realitet på kommunens skoler inden for 
almenområdet. Det overordnede mål er at skabe motivation for eleverne i udskolingen. 
 
Det mål kan ingen være uenig i, men hvor vidt linjer er svaret, er der til gengæld delte meninger 
om. Fra kommunal side har man længe gået med tanker om at skabe skoler med et særligt ud-
tryk. Det begyndte med et ønske om profilskoler, som efter længere tids debat blev skrinlagt. 
Ikke desto mindre blev Hedegårdsskolen idrætsprofilskole efterfølgende.  
 
Nu står vi så her, hvor skolernes linjer på mange måder ligner hinanden, men alligevel er ganske 
forskellige i deres organisering og struktur. Fra ledelsesside er det en spændende, men også 
vanskelig opgave at profilere skolen gennem linjer, og de mærker om nogen presset fra politisk 
side for, at linjerne skal blive en succes. Og succesen måles på elevernes motivation. 
 
Af samme grund har man planlagt en evaluering af linjerne, som forventes afsluttet i marts 
2018. Det siger sig selv, at resultatet af en sådan evaluering er betydningsfuldt, og når der sam-
tidig er stor politisk bevågenhed, siver presset ned gennem ledelsesniveauerne. På skolerne op-
lever linjelærerne et pres fra ledelsesside for positiv italesættelse af linjerne, og aktiviteter, som 
foregår i linjeundervisningen, bliver ved ledelsesobservationer fremhævet som noget ganske 
særligt. 
 
Linjerne er en vigtig del af den ny skolestruktur, som også skal evalueres i foråret 2018. Evalue-
ringen skal komme med svar på og anbefalinger i forhold til: 

 På hvilken måde bidrager distriktsledelse (distriktsledergruppen består af seks distrikts-
skoleledere) til sammenhæng på 0-25 års området og et fælles skolevæsen? 

 Hvilken betydning har strukturen for de faglige og pædagogiske miljøer? 

 Hvilken betydning har strukturen for ledelse tæt på kerneopgaven? 

 I hvilken grad er det lykkedes at videreudvikle fagligheden i specialskoler og specialklas-
ser - og samarbejdet med almenmiljøet? 

 Understøtter skolernes fysiske og funktionelle indretning fagligt og økonomisk bæredyg-
tig skoledrift, samt ambitionerne i skolestrukturen? 

 
I Styrelsen har vi brugt mange kræfter på at drøfte og vurdere skolestrukturen, og formandska-
bet er også blevet interviewet i forbindelse med evalueringen. 
 
Ballerup Lærerforening er fortsat kritisk over for dele af skolestrukturen og konstaterer, at den 
også har vist sig at være et dårligt fundament for linjer i udskolingen. Vi sporer samtidig et vist 
politisk ønske om at samle udskolingen på de skoler, hvor det ikke er tilfældet i dag. For dilem-
maet er åbenlyst: Når en elev i 6. klasse skal vælge linjeklasse for kommende 7. klasse, er place-
ringen det måske vigtigste parameter. Er det så mest rigtigt at hemmeligholde, hvor linjeklassen 
bliver oprettet, eller skal der være fuld åbenhed? I begge tilfælde bliver eleven efterladt med et 
dårligt udgangspunkt for at vælge. I det første tilfælde kan eleven havne på den uønskede ma-
trikel, hvorfor man kan forvente modstand fra elev og forældre, hvilket ikke er ønskeligt ved en 
ny klassestart. I det andet tilfælde er der en betydelig risiko for, at eleven ikke vælger efter inte-
resse, som ellers er hele meningen med linjetænkningen.  
 
I Ballerup Lærerforening mener vi, at en så vigtig beslutning som udskolingens placering bør 
tages på hver enkelt distriktsskole med en høj grad af inddragelse af alle interessenter.  
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5.1.4. OK18  
I skrivende stund er forhandlingerne om OK18 (Overenskomst 2018) i sin allermest højspændte 
fase, og alle scenarier er fortsat i spil. Denne beretningsdel er derfor tænkt som en ganske kort-
fattet baggrund for en nøjere redegørelse og vurdering på generalforsamlingen. I øvrigt henvi-
ses til Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvor der er et særskilt tema om OK18.   
 
Da vi fik lovbestemte arbejdstidsregler i 2013, blev der fra lovgivernes side argumenteret med, 
at lærernes arbejdstidsregler skulle ”normaliseres”. Men lærernes arbejdstidsregler modsvarer 
ikke andre offentligt ansattes. På en række afgørende områder giver Lov 409 klart ringere ar-
bejdstidsbeskyttelse end andre overenskomster på det resterende kommunale (og private) om-
råde. Det drejer sig især om: opgørelsesperiodens (normperiodens) længde, opgørelse af over-
tid, afvikling af overtid, udarbejdelse af mødeplaner, varslingsbestemmelser ved ændringer i 
arbejdstiden, det ugentlige timetal og antallet af årlige arbejdsdage. 
 
Danmarks Lærerforenings mål er at få en forhandlet aftale om arbejdstid, som kan erstatte Lov 
409. Aftaler, der er forhandlet mellem parterne, bør altid være grundlaget for vilkårene på ar-
bejdsmarkedet. Ensidige regeringsindgreb må ikke brede sig til andre overenskomstområder.  
 
Indgrebet i 2013 er en trussel mod den danske model, fordi lovgiver kun valgte at høre den ene 
part. Det kan komme til at udgøre et indirekte pres ved forhandlingsbordet, hvis organisationer-
ne ikke ”makker ret”. Det er en bekymrende tendens, der kræver en fælles stillingtagen fra fag-
bevægelsen. Både for så vidt angår de konkrete forringelser og i særlig grad i forhold til respek-
ten for organisationernes aftaleret. Lærerområdets ringere sikringer må ikke brede sig til andre 
overenskomstområder som en ny og lavere standard.  
 
Måske derfor er det ved OK18 heldigvis lykkedes at forene fagbevægelsen i en historisk markant 
opbakning til os lærere. Det store kollektiv står således bag vores krav om: ”Aftalte rammer for 
arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op 
til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen. Arbejdstidsregler for lærere skal 
sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmar-
ked.”3, og det har hjulpet os til forhandlingsbordet, men det har i skrivende stund endnu til gode 
at kaste resultater af sig. 
 
 

5.1.5. Lokalaftalen og andre aftaler    
Vores 2-årige lokalaftale udløber til sommer, hvorfor vinter og forår igen har stået og fortsat står 
i forhandlingernes tegn. Situationen er denne gang, at det ikke er arbejdstiden, men lønnen, 
som bliver den helt hårde nyser. 
 
Over de seneste år er presset på vores lønvilkår tiltaget i styrke, og det har blandt andet sin for-
klaring i den stærke sammenligningskultur, som er blevet en del af den kommunale verden. Bal-
lerup er lønførende på lærerområdet (og på andre områder), og i en meget presset kommunal 
økonomi kan politikerne finde det nødvendigt - måske ligefrem rimeligt - at overveje, om de 
ekstra penge på lærerlønninger er givet fornuftigt ud. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen 
med budgettet for 2016 følgende: ”Ballerup Kommune har mange dygtige og engagerede med-
arbejdere. En fornuftig aflønning er medvirkende til at tiltrække og fastholde dygtige og engage-
rede medarbejdere. Men på enkelte områder har Ballerup Kommune i nogle år været lønføren-

                                                
3
 http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ok18 
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de. Det er parternes opfattelse, at der ikke er behov for generelt, at Ballerup Kommune er lønfø-
rende. Ballerup Kommune skal selvfølgelig overholde at overenskomster og aftaler, men parter-
ne vurderer at dette kan ske uden at være lønførende.”4 Det er så den beslutning, kommunen nu 
er ved at føre ud i livet - netop når de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer har sat sig 
trygt i stolene, og der er lang tid til næste kommunalvalg.   
 
Der er meget teknik i løn, og kommunen kan ikke bare fjerne løn fra dem, som er omfattet af de 
eksisterende lønaftaler, med mindre vi medvirker til det. Men de kan opsige lønaftalen med 
henblik på at genforhandle den på et lavere niveau. På sigt vil det i givet fald betyde, at lærere 
med samme anciennitet og samme opgavevaretagelse lønnes forskelligt, fordi de er omfattet af 
forskellige lønaftaler, hvilket selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt.  
 
Når lønnen betegnes som den helt hårde nyser, betyder det ikke, at vi har den opfattelse, at 
arbejdstiden spiller upåklageligt. Nedenfor er oplistet de temaer, som vi drøfter med kommu-
nen i forbindelse med forhandlingerne:   

 Balancen mellem tilstedeværelsestiden og det professionelle råderum (”33/7-modellen”)  

 Balancen mellem individuel og fælles forberedelse, herunder planlægningen af den fæl-
les forberedelse 

 Et lærerarbejdsliv med for mange opgaver til den tid, der er til rådighed:  
o Undervisningsmaksimum  
o Funktions- og opgavebeskrivelser 
o Skemalagt teamtid og tid til fælles forberedelse  
o Gennemsigtig og retfærdig opgavefordeling 
o Tid på ”særlige” ’andre opgaver’: klasselæreropgaven    
o Udformningen af et grundskema (tilstedeværelsestid) 
o Prioritering af skolens møder  
o Tilsynet med elevernes pauser  
o Skole/hjem-samarbejdet: antal samtaler og arrangementer 
o Varslingsbestemmelser  

 Prøver og censur  

 Efteruddannelse  

 Vikardækning med uddannede lærere  

 Seniorordning  

 Mødemuligheder, jf. ’den danske model’ 
 
Vi har stadig en forventning om, at vi får forhandlet os til rette om en ny lokalaftale. Kommunen 
har gentagne gange tilkendegivet, at lokalaftalen har haft stor værdi, og at de gerne ser, at vi 
fortsætter i lokalaftalesporet. Hvad en sådan ny lokalaftale må komme til at indeholde af kon-
krete forbedringer og forringelser, er det imidlertid for tidligt at sige noget om, og det er i øvrigt 
underlagt fortrolighed indtil den dag, hvor vi har opnået et resultat.  
  
Det er vores ambition at nå til afklaring inden vores ordinære generalforsamling, men det er en 
presset deadline, fordi kommunens forhandlingsmandat har været længe undervejs fra Økono-
miudvalget. Det er så Styrelsens hovedpine at finde ud af, hvordan medlemmerne - på den ordi-
nære generalforsamling - anbefales at forholde sig til lokalaftaleforhandlingerne. 
 
 

                                                
4
 https://ballerup.dk/sites/default/files/aftale_om_budget_2016.pdf  

https://ballerup.dk/sites/default/files/aftale_om_budget_2016.pdf


14 
 

Der blev ingen samarbejdsaftale med BUPL 
Som en konsekvens af folkeskolereformen har kommunen - og især BUPL - længe haft et ønske 
om at udarbejde nogle principper - eller en decideret samarbejdsaftale - med os vedrørende 
pædagogernes rolle i skolen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været meget forbehold-
ne og har haft svært ved at se, hvilken interesse vi har i et sådant dokument. Sagen er jo den, at 
vi ikke mener, at reformelementerne i deres nuværende form skaber en bedre skole for elever-
ne. Derfor arbejder foreningen vedholdende på at få ændret centrale dele - herunder den un-
derstøttende undervisning, som vi mener, er skudt helt ved siden af. Så vi er særdeles påpasse-
lige med at medvirke til en unødig legitimering af pædagogernes indtog i undervisningen.  
 
Der er mange flere nuancer og mellemregninger, end dem vi har valgt at berette om her, men i 
sidste ende førte det i hvert fald til, at der ikke kunne opnås enighed om en såkaldt samarbejds-
aftale. Det har tilsyneladende ikke har givet større politiske bølgeskvulp, hvilket vi ellers var lidt 
bekymrede for. For os har det imidlertid hele vejen gennem processen været vores bærende 
princip at bevare vores troværdighed, og det førte altså til, at vi trak os.  
 
Det er vigtigt at understrege, at Ballerup Lærerforening mener, at det konkrete samarbejde mel-
lem lærere og pædagoger på skolerne selvfølgelig skal understøttes bedst muligt, da det er i 
alles interesse, at det fungerer fornuftigt.       
 
Praktikaftale 
På samme tidspunkt sidste år lå vi i forhandlinger med kommunen om en ny aftale om ’Løntil-
læg for praktik og praksissamarbejde i Ballerup Kommune’. Den blev så landet 3. marts 2017 og 
kan læses på hjemmesiden.5  
  
 

5.1.6. Inklusion og specialundervisning 
På generalforsamlingen i 2017 blev der vedtaget en vigtig resolution med overskriften: ’Ligesom 
eleverne - bør alle lærere have krav på læring, udvikling og trivsel’. Resolutionen fremhævede 
bekymrende tal fra Ballerup Lærerforenings inklusionsundersøgelse i 2017 og tegnede et billede 
af et nødlidende skolevæsen, hvor lærerne blev ladt alene med inklusionsopgaven uden nævne-
værdig opbakning fra ledelsen, uden efteruddannelse, uden at der i arbejdsopgavefordelingen 
var taget hensyn til klasser med særlige behov, uden mulighed for at tilkalde kvalificeret hjælp 
og uden viden om tildelte ressourcer og handleplaner.  
 
Politikerne kunne også se alvoren i resolutionen og reagerede som forventet ved at indkalde os 
til et møde med Børne- og Skoleudvalget. Senere fik vi et svar fra borgmesteren, der anerkendte 
lærernes oplevelse, samtidig med at han glædede sig over lærernes opbakning til BAL (’Balle-
rups Analyse af Læringsmiljøer’) og Samspal (samarbejde mellem special- og almenområde). 
 
Og selvfølgelig bakker vi op om fornuftige indsatser på inklusionsområdet. Samspal er et godt 
projekt, hvor målet er, at lærere og pædagoger kan få rådgivning og sparring fra lærere og pæ-
dagoger i specialskoler og -klasser, til at etablere et inkluderende læringsmiljø og støtte og 
håndtere specifikke udfordringer. Projektet har co-teaching som arbejdsform, og de teams og 
klasser, som har benyttet sig af tilbuddet, har overvejende givet positive tilbagemeldinger. Det 
virker altså at få den specialiserede viden ud at gå i det enkelte klasselokale.  
 

                                                
5
 http://kreds21.dk/media/9580132/praktikaftale_bk_blf_2016_2017_underskrevet.pdf  

http://kreds21.dk/media/9580132/praktikaftale_bk_blf_2016_2017_underskrevet.pdf
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Vi bakker også op om BAL som en systemisk analysemodel, der sikrer fælles sprog, skarpere ret-
ningslinjer og sagsgange, mere gennemsigtighed og mindre bureaukrati. Det er dog stadig for 
tidligt at udtale sig om, hvor vidt BAL bliver en succes eller ej.  
 
Én ting er dog sikker: BAL er kun en analysemodel, og man må ikke forledes til at tro, at BAL er 
løsningen på hele inklusionsproblematikken i Ballerup. Dertil er området alt for komplekst. Af 
samme grund bekymrer det os også, at kommunen - samtidig med at man implementerer BAL - 
skal spare penge på det specialiserede område. Det skyldes primært, at økonomien på det spe-
cialiserede område i 2017 er steget ret markant fra 2016. I gruppeordningerne har man fx 55 
flere elever end sidste år, og udgifterne til “udenbys specialtilbud” er steget med godt 4 mio. kr. 
En forklaring på denne stigning kan være, at de pædagogiske ledere rent faktisk er kommet tæt-
tere på kerneopgaven og har fået øjnene op for de udfordringer, lærerne står med i klasseloka-
lerne.  
 
Desværre gror træerne ikke ind i himlen, for i budgetaftalen for 2018 er det tydeligt beskrevet, 
at udgiftsstigningen på området skal nedbringes igen, bl.a. gennem fokus på mulighederne for 
tilbagevenden til almenskolen mv. Og desværre stopper det ikke her. Over de næste 4 år skal 
der spares yderligere, så udgifterne i 2021 samlet set ligger små 4 mio. kr. under 2016-niveau og 
altså ca. 10 mio. kr. under niveauet i 2017.  
 
Selvom BAL kun er i sin spæde start, har man på Skovvejens Skole internt evalueret første del af 
forløbet. Herfra er der meget positivt at sige om modellen og tilgangen. Særligt om det forhold, 
at alle nu får fælles sprog og viden gennem samme uddannelse. Der er dog også lærere, der 
sidder tilbage med en følelse af, at det er gammel vin på nye flasker, ligesom der også er en be-
kymring for, om tiden rækker i hverdagen og frustration over, at uddannelsen tager tid fra andre 
opgaver. 
 
 

5.1.7. De mindre medlemsgrupper 
Efter lockouten i 2013, hvor flere af de mindre medlemsgrupper følte sig overset, har forenin-
gen over senere år haft en særlig opmærksomhed på disse grupper. I Ballerup er der tale om 
børnehaveklasseledere, ansatte i PPR (logopæder, pædagogiske vejledere og psykologer), ansat-
te på special-skoler/arbejdspladser samt professionsbachelorer i kost og ernæring. Det er ikke 
alle grupper, der er relevant ”nyt” fra.  
 
Børnehaveklasselederne  
Vi har en stolt tradition for at sidestille lærere og børnehaveklasseledere i vores forståelse og 
aftaler. Sådan er det fortsat. At være børnehaveklasseleder er hårdt arbejde i en udsat position. 
Der skal år efter år investeres uanede kræfter i at få overgangen fra børnehave- til skoleliv til at 
forløbe så godt som muligt, og næsten hvert forår er man som børnehaveklasseleder jaget vildt, 
når skoleindskrivningen er overstået, og skolevæsenet har overblik over dannelsen af de kom-
mende 0. klasser. Man ved aldrig, om man er købt eller solgt, og det er en tilbagevendende be-
lastning, som vi ikke kan gøre andet ved end at støtte medlemmerne.     
 
Fast én gang årligt holder formandskabet et møde med børnehaveklasselederne, hvor vi speci-
fikt drøfter, hvad der rører sig for denne medlemsgruppe. Mødet holdes i starten af marts for at 
placere det tæt på den politiske beslutning om det kommende skoleårs klassedannelse. Og der 
bliver igen i år nok at tale om, for der er netop truffet beslutning om, at der igen oprettes færre 
børnehaveklasser end det foregående år. Det er en ærgerlig situation, som i hovedtræk skyldes 
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et faldende børnetal og den nye skolestruktur, der i nogen grad gør det nemmere at fylde klas-
serne helt op.  
 
PPR (C-BUR) 
Det psykiske arbejdsmiljø i PPR har tidligere været udfordret, men heldigvis ser det bedre ud nu. 
Medlemmerne oplever ikke længere i samme omfang som tidligere at skulle stå på mål for et 
PPR, der ikke leverer de ydelser, som skolerne efterspørger. Den nye ledelse er kommet bedre 
på plads, og man lykkes bedre med at yde skolerne kvalificeret bistand. Men Rom blev ikke byg-
get på én dag.  
 
En af de vigtigste opgaver for PPR er arbejdet med inklusionsstrategien, ’Fællesskab for alle - 
alle i fællesskab’. Herunder ligger de to indsatser: ’Fællesskabsmodellen’ og ’BAL’. Som lærer 
møder man fx PPR gennem arbejdet med BAL, hvor PPR-medarbejdere fungerer som facilitato-
rer, indtil teamkoordinatorerne selv kan løfte opgaven.  
 
Arbejdet med Fællesskabsmodellen handler om at skabe en socialfaglig struktur, der tidligt op-
sporer mistrivsel blandt børn og unge med det formål at bringe det enkelte barn så tæt på al-
menområdet som muligt. Lærere vil stifte bekendtskab med denne struktur gennem koordine-
ringskonferencer omkring børnefælleskabet og det pågældende barn i mistrivsel. Koordine-
ringskonferencerne er tværfaglige, da skole, det sociale område og PPR her vil samarbejde om 
videre tiltag. 
 
Det er for tidligt at udtale sig om inklusionsstrategiens virkning, men det er dog glædeligt, at der 
tegner sig et mere positivt billede af PPR og PPR´s evne at bistå lærere med vejledning, sparring, 
facilitering og supervision - tættere på kerneopgaven i klassen. 
 
 

5.1.8. Efter- og videreuddannelse   
De fleste af de lærere, der har fået linjefag gennem kommunens samarbejde med UCC, har nu 
fået deres eksamensbevis. De lærere, vi har talt med, siger samstemmende, at den aftalte tids-
ramme ikke tilnærmelsesvis stod mål med det faktiske tidsforbrug. De er selvfølgelig glade for 
eksamensbeviset, men udtrykker samtidig, at de aldrig vil gennemgå det igen og heller ikke vil 
anbefale andre at gøre det samme. Dette er endnu et begrædeligt eksempel på, at folkeskolere-
formens målsætning om linjefagskompetence ikke står mål med ressourcerne.  
 
Kommunen har erkendt, at vilkårene var for ringe og har - som en konsekvens af dette - stoppet 
samarbejdet med UCC, da de ikke mener, at de har fået den pakke, de har betalt for. Kommu-
nens interesse var at få korte skræddersyede forløb, hvor kravene til eksamen var tilpasset det 
faktum, at det var uddannede lærere med undervisningserfaring i de pågældende linjefag, som 
skulle opkvalificeres. UCC kunne omvendt ikke give køb på professionsuddannelsens faglighed, 
og så blev konsekvensen en uddannelse med krav om høj faglighed kombineret med få vejled-
ningstimer og begrænset tidsramme. I den forbindelse er det for let for kommunen at placere 
ansvaret for de dårlige vilkår hos UCC. For ansvaret må nu en gang placeres hos begge de parter, 
som forhandlede aftalen. 
 
Fremadrettet vil Ballerup Kommune oprette kommunale efteruddannelseskurser i fagene, som 
vil være mere rimelige i vægtningen mellem tid og krav. Med den model bliver den faglige ef-
teruddannelse kompetencegivende i Ballerup, men ikke uden for kommunens grænser, hvilket 
selvfølgelig er en klar forringelse. I Ballerup Lærerforening mener vi dog, at det under de nuvæ-
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rende økonomiske betingelser er den bedst opnåelige model. Når det er skrevet, er det dybt 
beklageligt, at efteruddannelse generelt bliver prioriteret så lavt i vores fag. Lærerprofessionen 
burde om nogen være præget af værdien om livslang uddannelse. 
 
I det kommende skoleår skal der, som tidligere beskrevet, uddannes nye skolevejledere. Denne 
uddannelse indeholder tre moduler, der skal læses over en treårig periode. Dét forhold, at der 
er afsat midler til uddannelsen i budgettet - og at der foreligger en rimelig tidsplan - gør, at vi 
forventer mere rimelige vilkår for at tage uddannelsen. 
 
 

5.1.9. Øvrige forhold 
Der er altid sket meget mere i årets løb end dét, der finder vej til beretningen - der må priorite-
res. Nedenfor er dog medtaget nogle vigtige (skole)politiske forhold, der er lidt uden for katego-
ri, men som medlemmerne ikke skal snydes for.    
 
TR-stormøde, ’Danmark for velfærd’ 
Den 4. oktober deltog Styrelsen sammen med 900 tillidsvalgte fra Danmarks Lærerforening og 
store dele af den øvrige fagbevægelse i et TR-stormøde i Odense Kongrescenter for at markere 
modstanden mod skattelettelser og velfærdsforringelser.  
 
Nyt kommunalt ledelsesgrundlag 
Kommunen har længe været undervejs med et nyt kommunalt ledelsesgrundlag, som skal dan-
ne rammen for ledelsesudøvelsen i kommunen på alle niveauer. Ledelsesgrundlaget er nu ble-
vet besluttet i direktionen, er to en halv sider langt og indeholder i al væsentlighed fornuftige 
principper og idealer. Vi vil gerne udtrykke, at vi altovervejende finder, at kommunens opfattel-
se af god ledelse matcher Ballerup Lærerforenings, men vi konstaterer samtidig, at det desværre 
ikke altid er den ledelseskvalitet, som opleves af medarbejderne ude i det yderste led, hverken 
på vores fagområde eller inden for andre.   
 
Herunder har vi medtaget kommunens definition på god ledelse:  
”God ledelse sætter retning, skaber mening og resultater, samt motiverer medarbejderne posi-
tivt, så borgere og virksomheder oplever kvalitet i opgaveløsningen. 
 
God ledelse er at være ordentlig i sprog og adfærd. Derfor udviser gode ledere respekt og skaber 
tillidsfulde relationer. Gode ledere evner at sige fra på en saglig måde, og gode ledere står på 
mål for deres beslutninger ved at kommunikere om de afvejninger, der ligger til grund. Gode 
ledere lytter, søger at forstå, efterspørger råd og bevarer deres handlekraft. 
 
Gode ledere spiller deres medarbejdere gode. Derfor er gode ledere nysgerrige på den omgiven-
de verden og på organisationens indre liv og opgaveløsning. Gode ledere skaber en stærk feed-
back- og forbedringskultur.” 
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5.2. Arbejdsmiljøforhold 
 
 

5.2.1. Det generelle arbejdsmiljøarbejde 
Danmarks Lærerforening vedtog på kongressen i 2016 foreningens nye arbejdsmiljøstrategi. 
Strategien medfører et øget fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø for medlemmerne. Udgangs-
punktet er fem pejlemærker: 1) Fremme af arbejdsglæde og trivsel, 2) Forebyggelse og tidlig 
indsats, 3) Holdbare løsninger i et helt arbejdsliv, 4) Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid 
samt 5) Kontinuitet, systematik og koordinering.  
 
Arbejdet med at implementere strategien har fyldt en del i Ballerup Lærerforening i år. Her har 
vi bl.a. haft særligt fokus på at styrke samarbejdet mellem TR og AMR på skolerne. Der har lige-
ledes været en indsats for at styrke både TR’s og AMR’s arbejde og opfølgning på retningslinjen 
for vold og trusler. I Ballerup Lærerforening anser vi samarbejdet mellem TR og AMR for meget 
vigtigt, for at vi kan styrke lærernes arbejdsmiljø, og for at vi kan udnytte vores MED-system 
optimalt. 
 
Også dette skoleår har været fyldt med forandringer, og især arbejdet med at udvikle udsko-
lingslinjer har fyldt meget, og det er samtidig med, at vi stadig er i gang med at implementere 
folkeskolereformen, skolestrukturen og er startet med BAL. De mange tiltag på skoleområdet 
kan virke meget overvældende, og oplevelsen af konstant at blive mødt med krav om nye for-
andringer har naturligvis en stor betydning for lærernes arbejdsliv og arbejdsmiljø.   
 
Måltal for sygefravær 
Der har siden 2014 været meget stor opmærksomhed på det generelle sygefravær i Ballerup 
Kommune, fordi vi på det tidspunkt indtog pladsen som den kommune i landet med det absolut 
højeste sygefravær.  
 
Gennem forskellige indsatser er sygefraværet faldet markant gennem 2015 og 2016. Den ten-
dens fortsætter i 2017, men faldet er mere begrænset end de tidligere år. En af hovedårsagerne 
er, at potentialet for at nedbringe sygefraværet yderligere er begrænset i forhold til tidligere. 
 
Ballerup Kommune er nu placeret i en større midtergruppe af kommuner med små 5 pct. i syge-
fravær i perioden oktober 2016 til september 2017. Sygefraværet på skolerne ligger generelt på 
dette niveau. Det er fortsat marginaler, der adskiller kommunerne i det brede midterfelt, såle-
des at et lille fald i fraværet vil medføre en ændring på 7 til 10 pladser. Fokus er derfor i mindre 
grad, om kommunen ligger nr. 10 eller nr. 15, men at den positive lokale udvikling fastholdes. 
Samtidig skal det bemærkes, at kommunens sygefravær for tiden er lavere end gennemsnittet 
for Region Hovedstanden. Det er en milepæl i forhold til at indfri kommunens målsætning om at 
ligge blandt den bedste fjerdedel i forhold til sygefraværet i kommunerne i Region Hovedstaden. 
 
Arbejdet med måltal har imidlertid haft den bagside, at der har udviklet sig en vis rigiditet i må-
den, der arbejdes med sygefraværssamtaler på. Flere lokal-MED har formentlig drøftet måltal-
lenes betydning for det lokale arbejde med sygefravær, og på Måløvhøj Skole førte det til, at 
man i efteråret løftede de udfordringer op i Center-MED, som et for stort fokus på måltal skabte 
- når man samtidig ønskede at tage hensyn til den sygemeldte. Center-MED sendte opmærk-
somheden videre til ’Center for HR og Organisationsudvikling’, og de seneste meldinger tyder 
på, at kommunen går væk fra det snævre måltalsfokus.    
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Stillingstal  
Det er efterhånden ved at være en fast tilbagevende begivenhed, at generalforsamlingen udta-
ler sig om stillingssituationen i Ballerup Skolevæsen. Det agter vi også at lægge op til i år, for 
selvom kommunen med budget 2018 har sat en prop i hullet, har vi fortsat en opgave i at for-
tælle, at der ikke er et rimeligt forhold mellem politikernes høje forventninger og det antal lære-
re, som skal indfri dem.  
 
I det forgangne år har vi lagt et massivt pres på kommunen for at få dem til at forstå, at udvik-
lingen er grotesk, og vi er omsider ved at have et nogenlunde fælles billede af tilstanden. Men vi 
kæmper fortsat med fortællingen om, at Ballerup har et højt serviceniveau i sammenligning 
med andre kommuner og bruger mange penge på skole. Det gør, at vi konstant arbejder på at 
tilvejebringe data, som vi kan bruge til at skære vores pointer ud i pap.  
 
Når vi laver sammenligninger over tid, er det vigtigt for os, at vi medtager hele perioden (fra 
inklusionen begyndte at tage fart), mens kommunen typisk henholder sig til kun at gå 5 år tilba-
ge, hvilket tager toppen af de beskæmmende tal. Vores tal fortæller følgende:   

 I 2009 havde skolevæsenet 709,5 fuldtidslærerstillinger, mens det i 2017 havde 533 
fuldtidslærerstillinger. Det er en tilbagegang på 25 %. 

 I 2009 havde skolevæsenet 5.845 elever, mens det i 2017 havde 5.263 elever. Det er en 
tilbagegang på 10 %. 

 I 2009 gik der 8,24 elever på én lærer (lærer/elev-ratio), mens der i 2017 gik 9,87 elever 
på én lærer. Det er en stigning på 20 %. Det betyder, at der skulle være 106 fuldtidslæ-
rerstillinger mere i skolevæsenet i 2017, hvis lærer/elev-ratioen skulle have været den 
samme som i 2009. Dertil skal det selvfølgelig bemærkes, at der i samme periode er 
kommet yderligere ca. 20 pædagogstillinger i skolevæsenet, så de nu tegner sig for ca. 
65 fuldtidsstillinger.      

 I 2009 var klassekvotienten på 21,5 elever, mens den i 2017 var på 22,3 elever. Det lyder 
ikke af den store forskel, men det betyder faktisk, at der er blevet 15 % færre klasser 
holdt op mod 10 % færre elever - altså en ”optimering”.  

 I 2009 gik 15 % af eleverne i en klasse med 25 elever eller flere, mens det i 2017 er 21 %.  

 I 2009 var den årlige undervisningsudgift pr. 6-16 årig på 69.086 kr., mens den i 2017 var 
på 76.218 kr. Det er en stigning på 9 %. Da elevtallet samtidig er faldet, er den samlede 
udgift til skolevæsenet dog faldet med 1 %.  

 I 2009 var den samlede årlige undervisningsudgift på 403.807.670 kr., mens den samle-
de lærerløn var på 311.586.858 kr. Det svarer til, at udgiften til lærere udgjorde 77 %. I 
2017 var den samlede årlige undervisningsudgift på 401.135.334 kr., mens den samlede 
lærerløn var på 283.406.760 kr. Det svarer til, at udgiften til lærere udgjorde 70,65 %. I 
samme periode har vores lønudvikling været på 21 %. 

 
Én af de mest oplagte konklusioner er altså, at kommunen rigtig nok bruger flere penge pr. elev i 
2017, end den gjorde i 2009, men at pengene tydeligvis ikke bruges på lærerstillinger. Det er 
formentlig én af de vægtigste årsager til, at læreres arbejdsmiljø generelt er blevet langt mere 
belastet de senere år.  
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution. 
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Lærerens Dag 
Traditionen tro blev ’Lærerens Dag’ fejret ude på skolerne. På mange skoler er det nu blevet en 
fast tilbagevendende begivenhed, at der sker noget særligt på denne dag. I Styrelsen besluttede 
vi, at TR’erne skulle købe lidt godt til lærerne, fx morgenbrød eller kage. Det er vigtigt for os, at 
vi fastholder, at det er lærerens - og ikke medarbejdernes - dag. Det har der gennem årene væ-
ret en vis udvanding af. På mange skoler er forældrene nu også blevet opmærksomme på dagen 
og gør - gennem skolebestyrelsen og ledelsen - en ekstra indsats for at festligholde dagen. Også 
i år sendte kommunen æbler til lærerne. 
 
 

5.2.2. Social kapital  
Årets måling af den sociale kapital blev gennemført i november 2017. Her skulle kommunens 
medarbejdere endnu engang svare på spørgsmål om, hvordan det går med ’samarbejde’, ’tillid 
og retfærdighed’ samt ’kerneopgaven og trivsel’.  
 
Målingen af den sociale kapital giver et indblik i, hvordan det står til med arbejdsmiljøet på sko-
lerne. I Ballerup Kommune ser man social kapital som et fælles værdigrundlag, og man mener, 
at en høj social kapital er med til at øge kvaliteten i opgaveløsningen og ikke mindst styrke ar-
bejdsmiljøet.  
 
Målingen af den sociale kapital er således et godt redskab til at styrke arbejdsmiljøet. Derfor er 
det også skuffende, at man i en enkelt afdeling på en af skolerne ikke kunne opgøre målingen, 
da der var for få svar fra medarbejderne. I Ballerup Lærerforening anser vi det for en fælles for-
pligtelse at gennemføre målingerne; medarbejderne må forpligte sig på at besvare spørgsmåle-
ne, mens ledelsen må forpligte sig på, at der er afsat den fornødne tid til det.  
 
Samlet set er det positivt, at der ikke længere er skoler i kommunen, der ligger med lav social 
kapital. De største udsving ses inden for specialområdet, hvor to arbejdspladser ligger i høj soci-
al kapital, mens andre to ligger lige over lav social kapital.  
 
Når man dykker ned i de enkelte spørgsmål, er det nu muligt at sammenligne med sidste år, da 
målingen er opgjort på samme måde.  
 
I år viser målingen, at der er høj social kapital på fire spørgsmål, mod kun ét spørgsmål sidste år. 
Det angår spørgsmålene om ’samarbejde med nærmeste leder’, ’samarbejde blandt kollegaer’, 
’hjælper nye kollegaer’ og ’de ansatte stoler på hinanden. Det er positivt, at der opleves et godt 
sammenhold og samarbejde blandt lærerne på skolerne. Det er nu ikke noget nyt, men der er 
ingen tvivl om, at det har en enorm betydning i hverdagen.  
 
Der er en række gengangere fra sidste års måling, som stadig scorer lavt. Det angår spørgsmåle-
ne om ’involvering i beslutninger’ og ’en retfærdig fordeling af arbejdsopgaverne’. 
 
I forhold til om de ansatte bliver involveret i beslutninger er der dog sket en fremgang fra sidste 
år, idet der kan registreres en stigning på 5 point, hvilket betyder, at lærerne i lidt højere grad 
føler sig involveret. Det er dog stadig utilfredsstillende med lav social kapital på involvering af de 
ansatte. Når man spørger lærerne, hvad der ligger til grund for deres besvarelse, nævnes især, 
at der kommer for mange beslutninger ovenfra, som man ikke har indflydelse på. Til gengæld er 
der ingen tvivl om, at de MED-formøder, der efterhånden er blevet fuldt integreret på skolerne, 
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har stor betydning for, at den enkelte lærer oplever bedre mulighed for at ytre sig om forhold 
på skolen.  
 
Når der spørges ind til besvarelserne af ’retfærdig fordeling af arbejdsopgaverne’, er det i høj 
grad de opgaver, som ligger uden for undervisningstiden, der reflekteres over. Især tilsynet med 
elevernes pauser opleves uretfærdigt fordelt, fordi der er stor forskel på, hvor meget tilsynstid 
den enkelte lærer planlægges med.  
 
Også spørgsmålet om ’samarbejde mellem grupper/afdelinger’ ligger med lav social kapital. Det-
te spørgsmål er det eneste i årets måling, hvor der scores lavere end sidste år. Her nævnes det 
bl.a., at afdelingerne på skolerne er blevet mere lukkede om sig selv. Men også samarbejdet 
med andre faggrupper er blevet besværliggjort af den manglende tid til at samarbejde. I udsko-
lingerne opleves det også for nogle som et problem, at der er så mange udefrakommende for-
hold, som fylder og tager tid fra den daglige undervisning.  
 
Glædeligt er det, at der er en stigning, når det kommer til, hvorvidt de ansatte trives på arbej-
det. Her registreres en stigning på 3 procent, så 70 procent nu trives i deres arbejde. Der er dog 
stadig brug for at interessere sig for netop dette spørgsmål, da en høj trivsel for de ansatte uden 
tvivl har stor betydning for arbejdsmiljøet. Og det er ulig problematisk, når ca. 30 procent af de 
ansatte kun trives i mindre eller ringe grad.  
 
Nu forestår arbejdet ude på skolerne med at følge op på årets måling samt lave en handleplan 
for de spørgsmål, som skolerne vælger at have særligt fokus på frem til næste måling. 
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution.  
 
 

5.2.3. Vold, trusler og chikane 
Hoved-MED har udarbejdet nye retningslinjer for vold, trusler og chikane. I den forbindelse er 
der ligeledes revideret i det hændelsesskema, hvor ledelsen er ansvarlig for, at alle hændelser 
registreres. Desuden medfølger en vejledning for politianmeldelse, som er udarbejdet på bag-
grund af Erstatningsnævnets ændrede praksis samt en udsendelse fra Justitsministeriet. 
 
Justitsministeriet muliggør en dispensation fra at politianmelde vold, trusler og chikane i det 
pædagogiske arbejde med børn og unge. Skolens ledelse kan i stedet for politianmeldelsen ud-
arbejde et notat, hvor episoden nøje beskrives. Heri skal meget præcist beskrives og pædago-
gisk begrundes, hvorfor man har undladt at anmelde en hændelse.  
 
De nye retningslinjer danner grundlag for en ændring af retningslinjerne i skolernes Lokal-MED. I 
regi af Ballerup Lærerforening har vi holdt dialogmøde sammen med distriktsskolelederne og 
kommunen, hvor vi drøftede de nye indsatser vedrørende vold og trusler. I efteråret 2017 af-
holdt vi kursusdag for TR og AMR, og desuden har vi haft et samarbejde omkring retningslinjer-
ne i Lokal- og Hoved-MED.  
 
Tidligere anbefalede den kommunale retningslinje, at episoder med vold, trusler og chikane blev 
politianmeldt. Det gør den stadig, men kun ved særligt voldsomme hændelser. Det skal her po-
interes, at Danmarks Lærerforenings - og dermed også Ballerup Lærerforenings - anbefaling 
fortsat er at politianmelde hændelser som følge af vold, trusler og chikane, da det er uaccepta-
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belt. Vi yder gerne hjælp, vejledning og støtte i hver enkelt sag, og vi har desuden udarbejdet en 
vejledning til AMR’erne herom.  
 
I forbindelse med skadessager bliver det fra Danmarks Lærerforening pointeret, at det er vigtigt 
for udfaldet af arbejdsskadessager, at man efter en episode går til lægen og får dokumenteret 
skaderne. Der er en klar tendens til, at sager, hvor den skadeslidte ikke har været ved lægen, 
ikke bliver anerkendt. Vi skal derfor anbefale alle medlemmer straks at gå til lægen, hvis man 
har været impliceret i en voldsepisode.   
 
 

5.2.4. Skolesager 
Ikke færre end tre skoler har i år fået påbud fra Arbejdstilsynet.  
 
På alle tre skoler blev der givet påbud for ’høje følelsesmæssige krav i arbejdet’. Høje følelses-
mæssige krav i arbejdet er, når arbejdet med elever og forældre stiller høje krav til bl.a. medar-
bejderens indlevelsesevne, evne til at kunne rumme andres følelser mm. Det kan blive en stor 
psykisk belastning, hvis man ikke oplever, at man har indflydelse på arbejdet eller har mulighed 
for at få hjælp og støtte.  
 
På Skovlunde Skole, afd. Nord, er der givet to påbud. Et påbud for høje følelsesmæssige krav i 
arbejdet samt et påbud for vold og trusler. På baggrund af flere skoleinitiativer, er begge påbud 
nu trukket tilbage. Man har bl.a. ansat en psykolog, revideret retningslinjer og gennemgået dem 
med personalet. Og derudover er både elever og personale blevet uddannet i konfliktløsning, 
”Low Arousal”. Indsatserne er efterfølgende evalueret og vurderes at have haft en positiv effekt. 
 
På Hedegårdsskolen har man i år fået tre påbud. Det første blev givet pga. unødig støj i ADHD-
afdelingen. Forholdene blev udbedret, umiddelbart efter påbuddet blev givet, og dermed kunne 
det fjernes igen. Det andet blev givet pga. ventilationen i udskolingen, som bliver lavet til som-
mer. Det tredje blev givet på grund af høje følelsesmæssige krav i arbejdet i ADHD-afdelingen, 
fordi der ikke var kendskab nok til arbejdsgangene samt kendskab til, hvor man kunne finde ret-
ningslinjerne mv. For at imødegå påbuddene har man på skolen arbejdet med at gøre retnings-
linjer og diverse skemaer tilgængelige på forsiden af PersonaleIntra. Man har lavet kurser og 
opdateret retningslinjer.  
 
På Baltorpskolen, afd. Rugvænget, er der givet to påbud: Ét på grund af høje følelsesmæssige 
krav i arbejdet og ét for vold og trusler. Arbejdet med at imødegå påbuddene har været besvær-
liggjort af skift i ledelsen på distriktsskolen. Der har derfor ikke været kontinuitet i arbejdet med 
påbuddene.  
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5.3. Kursus- og organisationsforhold 
 
 

5.3.1. Danmarks Lærerforening  
Ballerup Lærerforening er i den situation, at foreningens formand sidder i Hovedstyrelsen. Det 
betyder, at der i mange tilfælde er kort vej fra lokale til nationale forhold og omvendt, hvilket vi 
forsøger at profitere af.  
 
Det forpligtende kredssamarbejde 
Vi har et godt og velfungerende samarbejde med de andre lokalkredse på Vestegnen, der består 
dels af et formands- og næstformandsforum, hvor vi mødes jævnligt, dels af et mere fagopdelt 
samarbejdsforum for arbejdsmiljø, pædagogik samt kursus- og organisering. Vi bruger disse fora 
til videndeling, inspiration og sparring samt til fælles udvikling og indsatser, da vi ofte har de 
samme problemstillinger på tværs af kommunerne. Der er nedsat diverse arbejdsgrupper, der 
tager sig af specifikke områder. 
 
Det er ligeledes i dette regi, at vi hvert år arrangerer en stor temadag om arbejdsmiljø og skole-
politik for alle TRIO’er (leder, TR og AMR).  
 
Danmarks Lærerforenings Kongres 
Årets kongres var en såkaldt ’overenskomstkongres’, hvilket betyder, at vi skulle tage stilling til 
foreningens endelige krav til de igangværende overenskomstforhandlinger. Udover overens-
komsten var det især ’foreningens arbejde med et folkeskoleideal’, ’arbejdsliv 2017 - profession 
og rammer’ og ’demokratiets fremtid - fagbevægelsens og medlemmernes rolle’, som fyldte 
kongressens dagsorden.   
 
 

5.3.2. Ballerup Lærerforening  
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Lærer-
forening.  
 
Arbejdsfordelingen på Bydammen 9  
Da vores ildsjæl af en næstformand, Jeanette Sjøberg, pr. 1. januar 2018 indtrådte som udvalgs-
formand og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Lærerforening, betød det samtidig et farvel 
til hvervet i Ballerup Lærerforening. Ny næstformand er Kasper Rosenberg Mortensen, da han 
med enstemmig opbakning fra Styrelsen og uden modkandidater blev valgt på den ekstraordi-
nære generalforsamling den 9. januar. Kasper har lagt godt fra land, men det er altid lidt vanske-
ligt at træde til midt i et skoleår, hvor man stadig har væsentlige forpligtelser på skolen. Så der 
vil komme bedre balance i tingene, når vi rammer næste skoleår.  
 
Lars Nilsson - vores tidligere mangeårige kasserer - tjener fortsat Ballerup Lærerforening ved at 
fungere som især personsagsbehandler 3 dage om ugen. Det lakker dog støt mod enden, idet 
Lars senest til sommer indstiller sin flotte karriere i Ballerup Skolevæsen og i foreningen.  
 
Der er dog håb for fremtiden, for med valget af Kasper - og resten af flokken på 1. salen - skal vi 
nok også fremover være i stand til at hjælpe, vejlede og bistå medlemmer, som får brug for det.      
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60 års jubilæum  
I december udkom jubilæumsbogen, ’Lærerliv i Ballerup 1997-2017’, og det blev således også 
afslutningen på et jubilæumsår i vores lille forening, som har været et flot ét af slagsen. Allerede 
på generalforsamlingen i marts startede vi fejringen, jubilæumsfesten 6. oktober var årets socia-
le højdepunkt og det hele kulminerede altså med udgivelsen af jubilæumsbogen.  
 
Det er med en vis stolthed, at vi noterer os, at det har kunnet lade sig gøre at forevige endnu 
tyve år af foreningens historie. En særlig tak skal i den forbindelse rettes til redaktionen, som 
gjorde det muligt.  
 
Tilbage står blot at udtale et sidste tillykke med jubilæet til Ballerup Lærerforening.    
 
Forslag til ny ’garantiordning’  
Det er almindelig god skik, at man med jævne mellemrum tager interne procedurer, retningslin-
jer og modeller op til revision, og derfor har Styrelsen i år drøftet vores nuværende ’garantiord-
ning’, som beskriver de vilkår, Styrelsens medlemmer er omfattet af. Det handler primært om at 
sikre, at hånden bliver holdt under Styrelsesmedlemmer, når de stopper, så de ikke pludselig 
står uden noget fra den ene dag til den anden. Men i disse tider med ”gyldne håndtryk” havde vi 
også et behov for at blive tydeligere på vores holdning til det tema. Nedenstående spørgsmål 
kan give en nærmere idé om, hvad drøftelserne gik på:     

 Er der forskel på, om man går frivilligt eller bliver ”væltet”?  

 Skal der differentieres imellem de generalforsamlingsvalgte og skolevalgte Styrelsesmed-
lemmer? Hvad med udvalgsformænd? 

 Skal vi have en egentlig fratrædelsesmodel (jf. Hovedstyrelsens model), som kompense-
rer for ikke-afviklet overarbejde, omstilling til andet arbejde etc.?   

 
Styrelsen nåede til enighed om et forslag til en ny garantiordning, som er mere moderat end 
den tidligere. Ordningen kan læses på hjemmesiden6 og vil desuden kort blive præsenteret på 
generalforsamlingen under ’Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser’.  
  
Medlemsopbakning og fællesskab 
Vi er i en tid, hvor det ikke på samme måde som tidligere er naturgivent, at man er medlem af 
sin fagforening og bakker op om kollektive løsninger. Det skal vi vedholdende tage hånd om.  
 
Rundtur til ’Faglig klub’ 
Også i år nåede vi rundt på næsten alle skoler/arbejdspladser med en dagsorden indeholdende 
OK18, Ballerup Skolevæsen/lokalaftalen og inklusion. Der skal lyde en stor tak for alle medlems-
bidragene. De er som altid meget værdifulde for os.  
 
Den involverende fagforening 
Den involverende fagforening handler kort fortalt om at arbejde mere organiserende, både i 
forhold til at få medlemmerne til at sætte dagsordener og ved at skabe fællesskaber på den en-
kelte arbejdsplads. I en tid, hvor det individualiserede ofte præger, og lærerne er maksimalt 
presset på tid og for mange opgaver, kan det medføre, at den enkelte vælger individuelle løs-
ninger. Oftest af nød og for egen overlevelses skyld. Men hvordan støtter vi som fagforening 
bedst op om, at alle tænker i de bedste løsninger for kollektivet og arbejdspladsen som helhed - 
også på længere sigt? 

                                                
6
 http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2018-ordinaer 

http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2018-ordinaer
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Det er ikke noget nyt, at der er betydelige kultur- og traditionsforskelle skolerne imellem, når 
det kommer til at organisere sig i et stærkt kollektiv og fx tale med fælles stemme over for ledel-
sen om skoleforhold. Ligeledes kan vi konstatere, at der er nogle skoler, som har langt stærkere 
tradition for at deltage i Ballerup Lærerforenings arrangementer end andre. Vi vil i løbet af den 
kommende periode forsøge at blive endnu klogere på, hvad der skal til for at styrke fællesskabet 
og få stor medlemsopbakning og tilslutning til foreningens initiativer og arrangementer - fra alle 
arbejdspladser.    
 
Organisationsgrad 
I sidste års beretning havde vi en længere beskrivelse af de udfordringer, vi ser, i forhold til at 
overbevise lærere om, at man selvfølgelig skal være medlem af sin fagforening. Vi har fortsat en 
meget høj organisationsprocent i Ballerup, og det skal vi meget gerne blive ved med at have, da 
det er her vi finder vores legitimitet og grundlag for indflydelse. Vi følger udviklingen meget tæt, 
og vi regner med, at vores medlemmer også medvirker til at forklare nytilkomne, at det er en 
endog rigtig god idé at være medlem af sin fagforening.   
 
Personsager  
Arbejdet med personsager er en uhyre vigtig og tidskrævende del af kredsens arbejde, som i 
sagens natur ikke kan refereres. Det er kredsens stille og usynlige arbejde, men med en uvurder-
lig betydning for de medlemmer, som får direkte brug for deres fagforening. I disse ofte svære 
sager er samarbejdet mellem parterne helt afgørende, og det forholder sig heldigvis fortsat så-
dan, at vi generelt har et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen, herunder skoleleder-
ne og HR-afdelingen.  
 
Hjemmesiden og Facebookgruppen 
Vi forsøger hele tiden at give vores Facebookgruppe liv i håb om, at den kan fungere som et in-
teraktivt samlingssted for vores medlemmer - noget hjemmesiden ikke rigtig understøtter. Det 
kræver dog, at der er medlemmer, som er interesserede i at bruge den, lægge relevant materia-
le op og indgå i de debatter, der måtte komme. Vi opfordrer jer derfor til at få meldt jer ind i 
gruppen og besøge den fra tid til anden. 
 
 

5.3.3. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Ballerup Lærerforening er repræsenteret i Hoved-MED ved formanden samt i Center-MED for 
’Skoler, institutioner og Kultur’ (C-SIK) ved både formanden og næstformanden. Herudover har 
vi lærerrepræsentanter begge steder, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant.  
 
I Hoved-MED, og i relation hertil, har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med ind-
satsen i forhold til social kapital, APV, sygefravær, evaluering af MED-aftalen, valg til MED-
organisationen, nyt ledelsesgrundlag, revidering af personalepolitikker, arbejdsgiverens sociale 
ansvar, telefonpolitik, projekt økonomiadministration, TRIO-samarbejde, kommunalbestyrelsens 
vision 2029.      
 
I Center-MED har folkeskolereformen, skolestrukturen, den nye skole- og daginstitutionsstruk-
tur samt ’børne- og ungestrategien’ været de altoverskyggende og gennemgående emner, for-
uden arbejdet med økonomi og arbejdsmiljø. Derudover har året budt på den nyskabelse, at vi 
eksperimenterer med en ny model, hvor der – udover i det samlede Center-MED - holdes møder 
i specifikke underudvalg for henholdsvis 0-6 års området og 6-16 års området. Det gør vi, fordi 
centerets ressortområde er enormt, og det kan være svært at sammensætte dagsordener, som 
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giver mening for alle. Erfaringerne indtil nu er positive, men det er ekstra mødetungt - især for 
centerchefen - hvorfor vi frygter, at kommunen ikke ser den samme værdi i modellen, som de 
faglige organisationer. Da der er tale om en forsøgsordning, skal den evalueres til foråret.  
 
I forhold til Lokal-MED er det omsider lykkedes alle skoler at komme i gang med formøder til 
Lokal-MED. Formøderne organiseres meget forskelligt: Skolevis, matrikelvis og nogle endda med 
både pædagoger og TAP’er (tekniskadministrativt personale). Formøderne har stor værdi for 
medlemmerne, da det er her, der er direkte mulighed for at præge dagligdagen på skolen via 
MED-udvalget. Det er også her, man har mulighed for at mærke og fornemme, hvad resten af 
ens kolleger mener, tænker og føler. Formøderne er dermed ikke kun med til at styrke de de-
mokratiske processer, men også sammenholdet på lærerværelset, så de bør prioriteres særde-
les højt af alle medlemmer.  
 
’Fællesarbejdsmiljørepræsentanten’ (FAMR) og MED  
FAMR er en ny funktion og er derfor under udvikling. Formålet er selvsagt arbejdsmiljøforbed-
ringer på alle tre niveauer i MED-systemet - gennem en tæt kobling til Styrelsen. 
 
FAMR blev heldigvis valgt ind i Hoved-MED ved det nyligt afholdte valg og får dermed - som hå-
bet - gode betingelser for at kunne blive det strategiske arbejdsmiljøomdrejningspunkt, som var 
vores ønske, da vi for et par år siden fik idéen om at udvikle en sådan funktion i Ballerup.  
 
Revidering af personalepolitikker  
Under Hoved-MED er der nedsat et fast underudvalg, hvis opgave er at revidere eksisterende 
retningslinjer og udarbejde forslag til nye. Her har formanden en plads. Året har budt på en del 
arbejde i udvalget, skønt det endnu ikke er blevet til de store konkrete resultater, men det er 
lige oppe over. Snarest vedtages en ny retningslinje for rekruttering, herunder nedsættelse af 
ansættelsesudvalg og bestemmelser om midlertidige ansættelser. Så kommer en ny retningslin-
je om kompetenceudvikling, og her i februar kom vi faktisk på plads med en større sag, nemlig 
en ny stærk retningslinje for arbejdsmiljø. Den tager sit afsæt i vigtige værdier om reel inddra-
gelse, sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, fastsættelse og klare mål og rammer, ret-
færdige processer mv. og lancerer flere nævneværdige formuleringer, hvor specielt én skal 
fremhæves: ”Organisatorisk opmærksomhed på at sikre, at ledere og medarbejdere giver udtryk 
for deres meninger og holdninger, da professionel uenighed og kritik er en betydningsfuld og 
legitim del af vores samarbejdskultur.”    
 
Samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt for at skabe en 
fælles medarbejderlinje i MED-systemet. Samarbejdet er tæt og respektfuldt, og vi er gode til at 
bakke op om hinanden, når det er nødvendigt, hvilket det helt oplagt bliver i løbet af foråret, 
når der skal genforhandles en masse forhåndsaftaler (lønaftaler).  
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5.3.4. Afholdte arrangementer  
Året har budt på flere flotte arrangementer. Herunder oplistes de væsentligste.  
 
Primært for aktive medlemmer og/eller medlemmer af Styrelsen:  

 Ordinær generalforsamling i Baltoppen den 17. marts. Ca. 220 deltagere. 

 Styrelsens forårsseminar på Johanneberg den 30. & 31. marts. Styrelsen.   

 Sommerafslutning den 3. juni. Styrelsen med partnere.  

 Fælleskonferencen på Hedegårdsskolen den 30. august. Tema: Kvalitet i undervisningen. 
Styrelsen, TR-suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere, repræsentanter fra 
kommunens administration og flere politikere, herunder borgmesteren og udvalgsfor-
manden for Børne- og Skoleudvalget.   

 Kursusdag for TR, TRS og AMR den 18. september på Jonstrup Gammel Købmandsgård. 
Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter.    

 Borgermøde om skolepolitik på Skovlunde Skole, afd. Nord, den 20. september arrange-
ret af Styrelsen. Lokalpolitikere, borgere, medlemmer og Styrelsen.  

 60 års jubilæumsfest på Tapeten den 6. oktober for alle tilmeldte medlemmer. Arrange-
ret af Kursus- og Organisationsudvalget. Små 200 deltagere.   

 Efterårsseminar den 7. november på Bydammen 9. Styrelsen.   

 Julefrokost den 2. december. Styrelsen og eksterne udvalgsmedlemmer. 

 Ekstraordinær generalforsamling den 9. januar på Baltorpskolen, afd. Grantoften, med 
valg af ny næstformand. Herefter afskedsreception for Jeanette Sjøberg. Små 100 delta-
gere.   

 Temadag i Hovedstaden Vest den 24. januar i kulturhuset ’Brønden’ i Brøndby. Arrange-
ret af Pædagogisk Udviklingsforum og Arbejdsmiljøforum. Kredsstyrelsesmedlemmer, 
skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  

 Temaaften den 31. januar på Baltorpskolen, afd. Grantoften: ”Afvæbnet kritik” ved Ra-
mus Willig. Arrangeret af Arbejdsmiljøudvalget. Ca. 70 medlemmer deltog.  

 Møde for børnehaveklasseledere den 7. marts på Bydammen 9.  
 

Der er i skrivende stund 568 aktive medlemmer. 
 

For pensionister: 

 Forårsturen var et besøg på Københavns Fængslers Museum ved Vestre Fængsel. Muse-
et fortæller om det københavnske fængselsvæsen siden 1662 og til i dag. Efterfølgende 
var der arrangeret frokost på restaurant Klubben (Tove Ditlevsens Mindehave). Der del-
tog 2 gange 40 medlemmer. 

 Sommerudflugten gik til ’Ragnarock’- museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde. 
Efter et par spændende timer i museets udstillingslokaler var der serveret frokost i re-
stauranten. Der deltog 110 medlemmer. 

 Efterårsturen gik til Arken – Museum for Moderne Kunst i Ishøj. Her skulle vi guides 
rundt i særudstillingen, ’Michael Kvium Cirkus Europa’, som satte fokus på vores aktuelle 
situation, og de forandringer som finder sted i Europa lige nu. Frokosten blev indtaget i 
museets restaurant. Der deltog 60 medlemmer. 

 
Der er i skrivende stund 324 pensionerede medlemmer. 
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6. 

Regnskaber 
 
 

6.1. Styrelsens påtegning 2017 
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6.2. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2017 
 

Budget 17 Regnskab 16

Indtægter T.DKK DKK T.DKK

Kontingenter 2.300 2.304.420 2.385          

Administration af fonde 34 34.000 34               

Solidaritetsfonden 53 0 53               

AKUT-fonden 224 225.729 224             

DLF mm. 740 779.383 741             

Husleje 149 146.937 146             

Indtægter i alt 3.500 3.490.468 3.582         

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -370 -350.501 -566           

Pensionister -50 -33.757 -43              

Styrelsen -110 -125.887 -126           

Hovedstaden Vest -25 -23.673 -24              

Kørsel -12 -13.107 -9                

I alt -567 -546.926 -768           

1. salen: Frikøb -2.150 -2.198.188 -2.095        

Honorarer -250 -250.000 -158           

Rengøring -40 -41.912 -37              

Forsikringer & afgifter -12 -10.896 -12              

I alt -2.452 -2.500.996 -2.301        

Administration: Kontorhold -149 -110.403 -152           

Lokaleudgifter -60 -63.431 -51              

Statsautoriseret revision -40 -19.750 -40              

I alt -249 -193.584 -243           

Ejendommen: Drift -60 -34.348 -50              

Istandsættelse ejendom -50 -26.836 -474           

I alt -110 -61.184 -523           

Diverse: Medlemsaktiviteter -5 0 0

Konflikttilsagn -2 -1.870 -4                

Gaver -10 -5.543 -11              

Støttebeløb -5 22.260 -1                

I alt -22 14.847 -16              

Omkostninger i alt -3.400 -3.287.843 3.851         

Driftsresultat 100 202.626 -269     

Finansielle poster
Afskrivninger -68 -68.216 -68              

Renter mellemregning fondene -5 -135 0

Renter s - fonden -30 -33.250 -31

andre renter 5 4.443 5

Årets resultat 2 105.468 -363

 

Regnskab 17
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6.3. Balance for Ballerup Lærerforening 2017 
 

Regnskab 16

Anlægsaktiver DKK T.DKK

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121             1.940.121            

Vinduer 60.750                   91.125                  

Inventar 43.744                   53.496                  

Renovering 791.371                819.460               

Anlægsaktiver i alt 2.835.986             2.904.202            

Omsætningsaktiver

Bankindeståender 1.232.940             1.116.722            

Tilgodehavender kontingent 3.283                     2.768                    

Anden forudbetaling 1.657                     9.779                    

Tilgodehavender Særlig Fond 0 97.161                  

Andre tilgodehavender 0 0

Omsætningsaktiver i alt 1.237.879             1.226.430              

  

Aktiver i alt 4.073.866             4.130.632            

Egenkapital

Egenkapital primo 1.546.232             1.909.280            

Årets resultat 105.468                -363.048              

Egenkapital ultimo 1.651.700             1.546.232            

Hensatte forpligtelser

Garantisum frikøb og pension 740.000                740.000               

Støttebeløbskonto 0 23.260                  

Hensatte forpligtelser i alt 740.000                763.260               

Langfristede gældsforpligelser

Skyldig Solidaritetsfonden 565.000                565.000               

Langfristede gældsforpligtelser i alt 565.000                565.000               

Kortsigtede gældsforpligtelser

Skyldig Solidaritetsfonden 33.250                   26.107                  

Skyldig Særlig Fond 12.371                   0

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 1.025.492             1.067.410            

Depositum lejemål 21.000                   21.000                  

Skyldig DLF-kontingent 0 0

Skyldig A-skat 0 0

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 0 0

Skyldige omkostninger 25.053                   141.623               

Kortsigtede gældsforpligtelser i alt 1.117.166             1.256.140            

Gældsforpligtelser i alt 1.682.166             1.821.140            

Passiver i alt 4.073.866             4.130.632            

Regnskab 17
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6.4. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2017 
 

Regnskab 17 Regnskab 16

Indtægter DKK DKK

Renter 1.777                          4.170                   

Obligationsrenter 452                              642                       

Rente lån til BLF 33.250                        31.100                 

Renter mellemregning 0 20                         

Kursreguleringer 4.893                          0

Diverse reguleringer 91                                0

Indtægt i alt 40.463                35.932           

Omkostninger
Revision -10.000                      -15.000               

Administration -9.000                         -9.000                 

Medlemsmøder 0 -53.000               

Kursreguleringer 0 -917                     

Gebyrer -270                            -1.055                 

Omkostninger i alt -19.270               -78.972          

Resultat 21.193             -43.040      

Regnskab 17 Regnskab 16

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 15.834 793.522              

Værdipapirer 818.365 16.464                 

Periodiserede obligationsrenter 0 183                       

Lån til BLF 565.000 565.000              

Tilgodehavender hos BLF 33.250 26.107                 

Tilgodehavender udbytteskat 20 0

Aktiver i alt 1.432.468 1.401.276 

Passiver
Egenkapital primo 1.401.276 1.444.316           

Årets resultat 21.193 -43.040               

Egenkapital i alt 1.422.468 1.401.276           

Afsat  revision 10.000 0

Passiver i alt 1.432.468 1.401.276 

Resultatopgørelse 2017

Balance ultimo 2017
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6.5 Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2017 
 
 

Regnskab 17 Regnskab 16

Indtægter DKK DKK

Renter 2.800                         1.536                   

Obligationsrenter 15.145                      27.886                 

Kursregulering 11.194                      7.031                   

Udbytte aktier 50.577                      76.176                 

Indtægt i alt 79.715               112.629         

Omkostninger
Revision -30.000                     -15.000               

Administration -25.000                     -25.000               

Andre omkostninger -1.485                       -1.269                 

Kursreguleringer 0 -29.025               

Renter mellemregninger 135                            -343                     

Gebyrer -1.379                       -415                     

Omkostninger i alt -57.729              -71.052          

Årets resultat 21.986            41.578        

Regnskab 17 Regnskab 16

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 618.730 409.490              

Værdipapirer 2.283.639 2.556.851           

Periodiserede obligationsrenter 0 6.203                   

Tilgodehavende BLF 12.371 0

Tilgodehavende udbytteskat 4.853 12.224                 

Aktiver i alt 2.919.593 2.984.768 

Passiver
Egenkapital primo 2.846.029 2.904.377           

Årets resultat 21.986 41.578                 

Egenkapital i alt 2.909.593 2.887.607           

Afsat revision 10.000

Gæld til BLF 0 97.161                 

Passiver i alt 2.919.593 2.984.768 

Balance ultimo 2017

Resultatopgørelse 2017
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6.6. Uafhængig revisionspåtegning  
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6.7 Kritisk revision  
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6.8. Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Særlig Fond udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A samt vedtægternes 
krav til regnskabsaflæggelse. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
  
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regn-
skabspost nedenfor. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter ved kontingentopkrævninger og øvrige indtægter indregnes ved opkrævning dækkende regnskabsåret uanset om beløb er indgået til 
foreningen i regnskabsåret.  
 
Omkostninger 
Omkostninger omfatter frikøb og løn, administration, lokaler, møder og kurser, og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører 
regnskabsåret. 
 
Afskrivninger 
Afskrivninger indeholder årets afskrivning af materielle anlægsaktiver. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter 
renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 
 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der 
udgør: 

- Bygning og installationer, 20 - 50 år 
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år. 
- Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 
Der afskrives ikke på ejendommens anskaffelsespris da aktuel restværdi på ejendom vurderes at være højere end anskaffelsespris.  
 
Omsætningsaktiver 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
  
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 
af forventet tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forplig-
telse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.  
 
Hensatte forpligtelser består af frikøb for perioden fra afholdelse af generalforsamlingen og frem til perioden for beregningen af 1. halvårs 
frikøb, i den kommende regnskabsperiode.  
 
Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
Fondsskat  
Der skal svares fondsskat af de finansielle nettoindtægter. Skatten udgiftsføres og betales af Særlig Fond og Solidaritetsfonden. I den skyldige 
foreningsskat modregnes den i indkomståret foretagne á conto betaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen mellem den regn-
skabsmæssige og skattemæssige værdi af værdpapirer. 
 
Selskabsskat 
Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendomsudlej-
ning. 
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6.9. Kassererens beretning 
 
 

Driftsregnskabet for 2017 viser et positivt resultat på 202.206 kr. Det ligger noget højere end 
forventet, hvilket er kærkomment, da sidste års negative resultat var en del større end budget-
teret. Det positive resultat skyldes bl.a., at vi har indledt samarbejde med en ny revisor, som er 
noget billigere end vores tidligere, vi har skiftet kopimaskine og i den forbindelse fået en billige-
re leasingaftale, og så har vi kun haft ganske få udgifter i forhold til inventar, vedligeholdelse og 
istandsættelse af vores ejendom på Bydammen.  
 
Vores arrangementer er også samlet set blevet billigere end forventet. Det skyldes primært, at 
vi generelt set ikke kan trække fulde huse. Vi må konstatere, at mange medlemmer har for me-
get om ørerne i hverdagen til også at prioritere vores arrangementer. Det synes vi er ærgerligt, 
da disse arrangementer på tværs af skolerne er med til at styrke vores faglige fællesskab. Vi ta-
ger endnu en gang vores faste arrangementer op til overvejelse, så vi hele tiden fastholder fokus 
på at bruge medlemmernes penge på den rigtige måde. 
 
Rent regnskabsteknisk har jeg i år under ’Administration’ valgt at slå flere poster sammen under 
’Kontorhold’, som dækker over meget forskelligartede udgifter til fx hjemmeside, abonnemen-
ter, Falck-skumslukkere, porto, telefon, internet, kopimaskine, kontorartikler, kaffemaskine, 
erhvervsforsikring (indbo), regnskabsprogram og inventar. 
 
Udgifter til bl.a. vand, gas, el, bygningsforsikring, istandsættelse og vedligehold samt ejendoms-
skat er regnskabsteknisk delt op under ’Administration – Lokaleudgifter’ og ’Ejendom – Drift’. 
Det skyldes, at vi har to lejere og derfor har brug for et grundlag for at fastsætte husleje. ’Loka-
leudgifterne’ kan således groft sagt opfattes som Ballerup Lærerforenings udgifter, mens udgif-
ter under ’Drift’ omhandler vores lejere og betales over huslejen. 
 
Vi har foretaget en fremskrivning af budgettet, som viser, at vi i lige år - hvor vi har medlems-
weekenden - går ud med et balanceret regnskab, mens vi i ulige år forventer et solidt overskud. 
På baggrund af dette års overskud samt budgetfremskrivningen, er det vores vurdering, at vi 
kan fastholde kontingentet på dets nuværende niveau. Skal det nuværende niveau fremadrettet 
fastholdes, forudsætter det dog, at medlemstallet har nået sit laveste niveau.  
 
Som beskrevet andetsteds i denne beretning, er det primært det faldende stillingstal, som bæ-
rer skylden for det lavere medlemstal. Dog har de fleste skoler et par stykker, som af forskellige 
årsager vælger at stå uden for foreningen. Vores tillidsrepræsentanter arbejder på højtryk for, 
at alle lærere forstår vigtigheden af fællesskabet, men vi har også brug for jeres hjælp, når en 
kollega ikke er medlem af Danmarks Lærerforening.   
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7. 

Budgetter 
 
 

7.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2018 
 
 

Frikøb 
 

Funktioner  Timer  

Formand (fuldtid) 0 

Næstformand (4 dage) 384 

Kasserer/sagsbehandler (3 dage) 1.154 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer 2.210 

Fællesarbejdsmiljørepræsentant  200 

3 udvalgsformænd:  
- Skolepolitisk Udvalg: 80 timer 
- Arbejdsmiljøudvalget: 80 timer 
- Kursus- og Organisationsudvalget: 120 timer  

280 

 

1 kongresdelegeret á 200 timer, hvis denne ikke allerede er en del af 
styrelsen. Ellers 30 timer. 

30 

1 Styrelsesmedlem valgt som suppleant for kongresdelegerede, men 
reelt medlem af kongressen 

30 

 

12 arbejdsmiljørepræsentanter á 30 timer  360 

 

Sagsbehandlertimer  300 

 

I alt 4.948 

 
Alle timer er bruttotimer (1.924 timer). Fordelingen af sagsbehandlertimerne foretager Styrel-
sen i foråret 2017. 
 
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt pension 
for OK-ansatte.  
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Honorarer  
 

Funktion Honorar pr./mdr. 

Formand  3.530,-  

Næstformand  2.390,-  

Kasserer  2.390,-  

 

Styrelsesmedlem  300,- 

Kongresdelegeret  50,- (i tillæg til ’Styrelsesmedlem’) 

Udvalgsformand  500,- (i alt for ’Styrelsesmedlem’ og ’Udvalgsformand’) 

 
Honoraret for formand, næstformand og kasserer beregnes på baggrund af antallet af aktive 
medlemmer. Der ydes en grundtildeling på 1.250 kr. Herudover honoreres formanden med 4 
kr./mdr. pr. medlem, næstformanden og kassereren med 2 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet 
opgøres årligt og afrundes til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for OK-ansatte. Alle 
beløb er i 31.3.2000-niveau. 
 
Såfremt de honorerede modtager andre honorarer, vurderes niveauet for det samlede honorar 
af Styrelsen. 
 

Garantiordning for medlemmer af Styrelsen  
Vilkår for formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer af Styrelsen er fastsat i ’Ga-
rantiordning for medlemmer af Styrelsen’, som kan ses på hjemmesiden. 
 

Ydelser 
Der ydes diæter til alle deltagere ved Danmarks Lærerforenings centrale og regionale kurser 
efter gældende regler, og der godtgøres køb af drikkevarer op til 100 kr. om dagen. Blanket ud-
leveres ved henvendelse til TR eller kassereren. 
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7.2. Forslag til kontingent for 2019 
 
 
Kontingentet foreslås med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2018: 
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  
1 Lærere 213 kr./mdr. 335 kr./mdr. 548 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 213 kr./mdr. 335 kr./mdr. 548 kr./mdr. 

     

4 Pensionister 71 kr./mdr. 25 kr./mdr. 96 kr./mdr. 

     

6 Særlige medlemmer 94 kr./mdr. 65 kr./mdr. 159 kr./mdr. 

 

 
Medlemsfordeling primo februar: 
 

 Medlemsgruppe Antal 2017 Antal 2016 Antal 2015 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 552 541 570 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 10 26 18 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 6 2 4 

I alt fraktion 1 & 2 568 569 592 

  

Fraktion 4, pensionister < 75 år  263 268 275 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  61 56 53 

I alt fraktion 4 324 324 328 

  

Fraktion 6, særlige medlemmer 3 3 2 

I alt fraktion 6 3 3 2 

  

Samlet medlemstal 895 896 922 
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7.3. Budgetter 2018-2021 
 

Regnskab 17 Budget 18 Budget 19 Budget 20 Budget 21

Indtægter DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK

Kontingenter 2.304.420 2.300        2.300       2.300       2300

Administration af fonde 34.000 34              34            34             34

AKUT-fonden 225.729 208            210          210          210

DLF mm 779.383 375            375 375 375

Husleje 146.937 150            154          157          160

Indtægter i alt 3.490.468 3.067        3.073       3.076       3.079       

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -350.501        -550          -250         -550         -250

Pensionister -33.757           -50             -50           -50           -50

Styrelsen -125.887        -125          -125         -125         -125

Hovedstaden Vest -23.673           -30             -30           -30           -30

Kørsel -13.107           -10             -10           -10           -10

I alt -546.926        -765          -465         -765         -465         

1. salen: Frikøb -2.198.188     -1.670       -1.670     -1.670      -1670

Honorarer -250.000        -250          -250         -250         -250

Rengøring -41.912           -45             -45           -45           -45

Forsikringer & afgifter -10.896           -12             -12           -13           -13

I alt -2.500.996     -1.977       -1.977     -1.978      -1.978      

Administration: Kontorhold -110.403        -130          -110         -110         -110

Lokaleudgifter -63.431           -65             -65           -65           -65

Statsautoriseret revision -19.750           -25             -25           -25           -25

I alt -193.584        -220          -200         -200         -200         

Ejendommen: Drift -34.348           -50             -50           -50           -50

Istandsættelse ejendom -26.836           -50             -50           -50           -50

I alt -61.184           -100          -100         -100         -100         

Diverse: Medlemsaktiviteter 0 -5               -5             -5              -5

Konflikttilsagn -1.870             -2               -2             -2              -2

Gaver -5.543             -10             -10           -10           -10

Støttebeløb 22.260            -5               -5             -5              -5

Diverse i alt I alt 14.847            -20             -22           -22           -22           

Omkostninger i alt -3.287.843     -3.082       -2.764     -3.065      -2.765      

Driftsresultat 202.626 -15       309    11       314     

Finansielle poster
Afskrivninger -68.216 -68             -68           -68           -68

Renter mellemregning fondene -135 -5               -5             -5              -5

Renter s - fonden -33.250 -30             -30           -30           -30

andre renter 4.443 5                5               5               5

Årets resultat 105.468 -113    211    -87      216     

 


