
En senior til BAL ved Ballerup Lærerforenings 

Generalforsamling 2019 

 
“Hvem af TR’erne har købt det bedste slik til generalforsamlingen i år?” og “Hvorfor 

er der ingen Primulaer (blomster) på bordene?” var vigtige spørgsmål, der blev 

diskuteret heftigt efter det officielle program ved generalforsamlingen i Ballerup 

Lærerforening i fredags.”Er det igen Målevhøj Skole, der løber med årets slikpris?” 

Det var der mange kendere, der mente. 

 

En ualmindelig fredelig generalforsamling sluttede kl.19. Forventningerne til den var 

også, at det ville blive en rolig en af slagsen, hvor de høje forventninger 

hovedsageligt gik på det indledende kagebord, maden og det årlige fællesskab med 

kollegerne fra de andre skoler i Ballerup. 

 

Højdepunktet var formandens grundige, mundtlige beretning. Den varede vanen tro, 

fristes jeg til at sige, en time. Den uddybede den skriftlige beretning på en informativ 

og ofte humoristisk måde med nogle velvalgte, dybsindige “anekdoter” fra vores 

virkelighed.  

Et forholdsvist fredeligt år efter OK18 her i kommunen, men der er stadig masser af 

udfordringer at tage fat på. Dette kan blandt læses ud af de tre vedtagne resolutioner 

omhandlende den næste lokalaftale, anbefalinger om endnu flere forbedringer i 

Ballerup Skolevæsen og ønsket om ingen påbud fra Arbejdstilsynet til nogen 

Ballerupskole. 

Nogle giver udtryk for en forsigtig optimisme med hensyn til folkeskolen, at der er 

begyndt at blæse mildere vinde fra flere politikeres side. De henviser til, at blandt 

andet læringsmålstyret undervisning er ved at være på kraftigt tilbagetog og 

formålsstyret undervisning langsomt vinder frem, samt nedsættelsen af 

undersøgelseskommissionen(arbejdstidskommissionen). Det har vi også brug for 

efter “massakren” i 2013! For egen regning mener jeg dog fortsat, at vi skal være 

oppe på tæerne i den skolepolitiske debat og fortælle ledere, befolkningen og 

politikerne, hvad vi er gode til. HELE TIDEN! Vi må håbe, at fagbevægelsen, som 

formanden nævnte i sin beretning, er blevet mere slagkraftig og sammentømret efter 

OK18. Det får vi at se ved det kommende, snarlige valg! 

 

Den efterfølgende debat om beretningen var også relativ rolig, men med nogle gode 

indlæg fra salen: Manglende tid til BAL; problemer med samarbejde med de 

pædagogiske ledere på nogle skoler, så hjælp dem! Inklusion og arbejdsmiljø 

hænger tæt sammen; sørg for at udfylde magtanvendelsesskemaerne, så der 

foreligger dokumentation. Det var blot, hvad nogle af indlæggene handlede om. 

 

Af personlig interesse noterede jeg mig, at en ung lærer bragte seniorpolitik i spil. På 

tide! De sidste par år har jeg lokalt set en stigende tendens til at ældre kolleger 



sygner hen, bliver langtidssyge for til slut at være gået på pension uden megen 

information. Nogle endda uden nogen form for afsked. En i mine øjne uværdig måde 

at afslutte et 30-årigt lærerliv i kommunen på. Befriende, at det blev bragt på bane af 

en unge lærer. Befriende fordi jeg tror, nej, jeg er sikker på, at det bliver et tema, der 

kommer til at figurere på dagsorden fremover i såvel Blf som DLF. Jeg har iøvrigt i 

den forbindelse aldrig hørt så mange unge kolleger tale ildevarslende om, hvor lang 

tid, de skal være på det hektiske arbejdsmarked, før de kan trække sig tilbage. Det 

bekymrer mig ærlig talt, når jeg samtidig kan konstatere, hvor mange af disse, der i 

en ung alder har været ramt af stress, angst og depression.  

For mig handler det nu ikke udelukkende om seniorpolitik, men også om at se på 

folks livsomstændigheder i de forskellige aldre, de gennemlever. Hvem tager fat på 

det? Arbejdsliv og privatliv hænger sammen! 

Formanden svarede på indlægget, at seniorpolitik blev taget alvorligt og var på 

dagsorden til det næste møde i Styrelsen. Dejligt! 

 

Generalforsamlingen sluttede i højt humør med lodtrækninger til ophold på Sinatur-

hoteller. Nogle var heldige og vandt. Vi andre “vandt” god mad, god vin og 

efterfølgende godt selskab, inden vi kunne gå, cykle eller køre hjem. Vi kunne endnu 

engang glæde os over, at “fællesskabsmodellen” fungerer fornemt i Ballerup 

Lærerforening, og opbakningen er stor blandt medlemmerne (232 tilmeldte til 

generalforsamlingen). Selv når der ikke er så meget på spil.  

 

Kollegial hilsen, Olaf Hee, Kasperskolen. 

 

  


