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 NETOP NU 
September/oktober - 2018/2019 

 

 
Kære medlemmer  

 

Hermed nyt fra min hånd om lidt af hvert. 

 
BALLERUP KOMMUNES BUDGET 2019 
 
Kommunalbestyrelse vedtog i starten af oktober kommunens husholdningsbudget for 2019. Det 
blegner noget i forhold til indeværende års budget, som også var sjældent gavmildt over for skole-
væsenet, men lidt er det da blevet til.  
 
Det største politiske gennembrud har vi fået med ”3.14 En sammenhængende skoledag”, hvor der 
for første gang i Ballerup sættes ord på muligheden for at anvende folkeskolelovens §16B til at 
konvertere understøttende undervisningstimer til to-lærertimer. Kommunalbestyrelsen står fort-
sat på den holdning, at det ikke er lovens intention, at skoledagen skal forkortes, hvorfor der er 
lang vej til mærkbare forkortelser af skoledagens længe. Vi vil dog i Styrelsen arbejde målrettet på, 
at muligheden bliver anvendt betydeligt mere, end det hidtil har været tilfældet i Ballerup, da det 
er en oplagt vej til at bringe bedre balance mellem opgaver og ressourcer. 
 
Herudover er der fastholdt penge til specialundervisningsområdet/inklusion og det formelle sam-
arbejde mellem special- og almenskoler, kendt under navnet SAMSPAL. Og der er lagt an til en 
justering af ressourcetildelingen til det specialiserede område.     
 
Hele budgetforliget kan læses på .  kommunens hjemmeside
 
 
 

KONGRES 2018 
 
Danmarks Lærerforening gennemførte sin årlige kongres den 30.+31. oktober.  
 
Her evaluerede vi OK18 og drøftede Lærerkommissionen og ’Ny Start’-samarbejdet. Derudover 
stod den på folkeskoleideal og fremadrettede perspektiver for fagbevægelsen og den nye hoved-
organisation.   
 

 har som altid lavet en fyldestgørende dækning af kongressen, som jeg vil henvise Folkeskolen.dk
til, hvis man er interesseret i at høre nærmere.  
 

https://ballerup.dk/budget2019
https://www.folkeskolen.dk/soeg?q=kongres+2018&facets=9939
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MØDE FOR NYE MEDLEMMER 
 
Den 8. oktober holdt vi det årlige møde for nye medlemmer af Ballerup Lærerforening. Det blev 
endnu et fint ét af slagsen, hvor Kasper og jeg startede med at orientere lidt om Ballerup Kom-
mune og Ballerup Lærerforening, hvorefter den stod på tjek af opgaveoversigter og løn og til sidst 
en drøftelse af at være ny i Ballerup og/eller nyuddannet lærer.  
 
Der er ingen tvivl om, at det altid har været benhårdt at starte som nyuddannet lærer, men jeg vil 
vurdere, at det disse år er vanskeligere end nogensinde før. Det betyder, at der er enorm stor 
brug for, at vores kollegiale fællesskaber gør deres yderste for at hjælpe og støtte de nye. Heldig-
vis har vi nogle ordninger for nye i Ballerup, som gør det lidt mere menneskeligt at komme i gang, 
men der er stadig brug for en masse kollegial sparring og omsorg.  
 
Vi satser i øvrigt på, at vi i samarbejde med kommunen fra næste år får et mere formelt program 
sat op for nyansatte/nyuddannede, for det er decideret kritisabelt, at det ikke foregår mere vel-
overvejet og struktureret.   
  

 
MEDLEMSWEEKEND 2018 
 
Endnu en berigende medlemsweekend blev gennemført i weekenden den 4.+5. november.   
 
Undervejs var vi sammen med Mette Frederiksen om formålstyret undervisning, Anders-Peter 
Mathiasen om New Public Management og lærerlockouten, Kasper Myding og Rasmus Schiellerup 
(‘Verdens bedste Danske Skole’) om “Magten tilbage til lærerne” - der alle på hver sin måde bidrag 
med vigtig oplysning, refleksion og erkendelse.  
 
Og ikke mindst blev søndagen (som kan være lidt svær at få i gang oven på en festlig lørdag aften) 
skudt i gang på forrygende og bindegal vis af ‘Sons of Otto’. Vi har nu fået en ny kampsang, og jeg 

ved, hvordan generalforsamlingen skal indledes til foråret: “Når jeg siger B-L, siger I F”.  
 
Tak til de gode folk, som gjorde weekenden mindeværdig, og tak til de allerbedste Ballerupmed-
lemmer.  
 
Det er en glad og stolt formand, som ser tilbage på endnu en skøn medlemsweekend! 
 

 
FAGLIG KLUB 
 
Vi er i øjeblikket som formandskab på rundtur til de faglige klubber med tre temaer (OK18, skole-
struktur og lokaleaftale) og det løse. Vi håber at møde mange af jer, da vi tillidsvalgte er fuldstæn-
dig afhængige af jeres deltagelse, engagement og fortællinger om hverdagens glæder og sorger.  
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DIGITALISERINGSGRUPPE  
 
Vi har fra Ballerup Lærerforenings side sat os i spidsen for at få fundet nogle mere hensigtsmæs-
sige løsninger, når det kommer til brug af digitalisering i og i forbindelse med undervisningen, 
herunder brugen af Meebook og digitale elevplaner.  
 
Fra Ballerup Lærerforening er det Kasper Mortensen (næstformand), som går forrest og tager 
nogle vigtige initiativer. Der er således nedsat en arbejdsgruppe, som foruden Kasper består af 
en række lærere fra forskellige skoler, kommunens digitaliseringskonsulent og distriktsskoleleder 
Peter Haldor Hansen.    
 
I min verden er det arbejdsgrupper som denne - med både ledere og medarbejdere, nedsat på 
tværs af skoler og fagligheder - der kan være med til at sikre en mere fornuftig og afstemt skole-
udvikling.  
 

 

KOMMENDE MØDER & ARRANGEMENTER 
 
Fredag den 15. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Derudover kommer vi rundt til de faglige klubber i efteråret. TR kender datoen.  
  

 

’Over and out’! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


