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 NETOP NU 
Maj/juni - 2018/2019 

 

 
Kære medlemmer  

 

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

 

AFKORTELSE AF SKOLEDAGENS LÆNGDE 
 
En lang sej kamp har omsider båret frugt. Derfor ser vi nu frem mod, at skoledagen også i Ballerup 
afkortes efter sommerferien.  
 
Den justerede folkeskolelov indeholder en ny § 16 d, stk. 1, der giver mulighed for at afkorte sko-
leugen med op til to ugentlige undervisningstimer (á 60 minutter, inkl. pause) ved at konvertere 
understøttende undervisning til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i 
undervisningen.  
 
Det er der heldigvis truffet beslutning om, at man gør for alle klasser i Ballerup, hvilket er enormt 
glædeligt. Vi har undervejs været ganske frustrerede over, at lokalpolitikerne i Ballerup stod så 
stejlt på lovens firkantede bogstav i forhold til afkortelse af skoledagens længde. Jeg synes imidler-
tid, at dette er en anledning til at anerkende, at vi faktisk har lokalpolitikere, som lytter og altover-
vejende træffer fornuftige beslutninger - inden for de nationale rammer, de er underlagt.     
 

 
JUSTERINGER AF SKOLESTRUKTUREN  
 
Den nuværende skolestruktur blev i sin tid til som et større kompromis mellem mange forskellige 
politiske interesser. Det har skabt en betydelig politisk stabilitet omkring skolen, men samtidig 
gjort det vanskeligt at foretage justeringer. I indeværende skoleår har der pågået en del politiske 
forhandlinger om justeringer af skolestrukturen, som dog i første omgang ikke vil komme til at 
medføre større forandringer. Status er følgende:    
  
Skovvejens Skole fortsætter foreløbig uændret. Der er et ønske fra bestyrelsen om at samle hele 
Skovvejens Skole på én skole(matrikel) i distriktet. Allerhelst en nybygget skole. Ballerup Kommu-
ne har ikke for nærværende mulighed for at imødekomme dette ønske. 
 
Baltorpskolen fortsætter foreløbig uændret. Det er bestyrelsens ønske. Skolen har igennem læn-
gere tid arbejdet med skolens vision og værdier: "Baltorpskolen - din lokale skole – fællesskabets 
skole", med nøgleværdierne faglighed, ansvar og bæredygtighed. Ønsket er at fortsætte dette ar-
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bejde inden for de nuværende rammer. Et af elementerne i arbejdet er at evaluere og evt. tilpasse 
modellen for udskolingslinjer. 
 
Måløvhøj Skole: Bestyrelsen ønsker mere tid til at analysere forskellige modeller. Derfor indledes 
en proces, hvor Børne- og Skoleudvalget går i dialog med skolebestyrelsen. 
 
Skovlunde Skole: Skolebestyrelsen påpeger, at der er stor forskel på matriklerne. Det giver udfor-
dringer fx i forhold til at tilrettelægge udskolingslinjerne. Skovlunde Skole gives også mere tid til en 
bredt involverende proces. Derfor indledes en proces, hvor Børne- og Skoleudvalget går i dialog 
med skolebestyrelsen. 
 
Da dialogen i høj grad har omhandlet matrikelfordeling, har dette ikke været direkte relevant for 
Hedegårdsskolen, som dog deltog i den indledende vurdering af styrker og svagheder. 
 
Det er min vurdering, at kommunalpolitikerne er meget lydhøre over for skolernes egne ønsker og 
behov og således ikke presser noget ned over hovedet på nogen. Det er Ballerup Lærerforenings 
holdning, at større justeringer alene bør gennemføres på baggrund af et fælles ønske fra skolebe-
styrelse, ledelse og medarbejdere, hvorfor vi vil arbejde for, at der kun foretages justeringer, hvis 
det reelt er initieret af den samlede distriktsskole.  
 

 
ANSÆTTELSE AF NY CENTERCHEF 
 
Som I ved, har kommunen pt. en vakant stilling som centerchef for ’Center for Skoler, Institutioner 
og Kultur’ (C-SIK). Ansættelsesprocessen er sat i gang, stillingen er opslået, der er ansøgningsfrist 
den 5. august og den forventes at kunne besættes fra 1. oktober. Jeg har en plads i ansættelsesud-
valget og vil gøre mit for, at vi får ansat en person, der har solid erfaring fra skoleverdenen.   
 

 
BØRNE- & UNGESTRATEGIEN – ARBEJDSGRUPPE NEDSAT 
 
I Ballerup, som i alle andre kommuner, er man voldsomt økonomisk presset af inklusionen, og der 
er ikke de fornødne ressourcer til alle de forebyggende og opfølgende indsatser, som er nødvendi-
ge. Eller mere præcist forholder det sig i en Ballerupkontekst snarere sådan, at man - på grund af 
budgetlovgivningen fra Christiansborg - ikke må bruge de penge, som man gerne vil.  
 
Det orienterede jeg nærmere om i den seneste ’Netop Nu’. Den nyeste udvikling er, at der nu er 
nedsat en temmelig stor, tværgående arbejdsgruppe, hvis formål er at fremme samarbejdet mel-
lem centrene, C-SIK og C-BUR (herunder PPR), og styrke den igangværende implementering af 
børne- og ungestrategien, herunder BAL og fælleskabsmodellen.  
 
Jeg er selv medlem af arbejdsgruppen, og på baggrund af de to første møder har jeg store forhåb-
ninger om, at arbejdet vil medføre en mere realistisk og håndholdt kommunal tilgang til inklusion. 
Vi taler givetvis ikke ændringer, som vil kunne mærkes lige med det samme i praksis, men over tid 
skal vi gerne have fundet nogle bedre veje til at skabe balance mellem krav og ressourcer.   
 
 



3 
 

LØN 
 
Som en del af lokalaftalekompromisset indgår reduktionen i lokale løndele. Med augustlønnen kan 
man derfor igen konstatere en mindre lønreduktion, fordi lokallønsændringen sætter ind for an-
den og sidste gang. Lønnen vil derefter via OK18-lønstigningen ud/for-bedres 1. oktober 2019 
samt 1. januar, 1. april og 1. oktober 2020. Jeg har tidligere lavet en oversigt over, hvad der sker 
hvornår, så interesserede kan følge med.  
 
Det er vigtigt endnu en gang at understrege, at oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i gen-
nemsnit. Ønskes en præcis beregning, skal den foretages individuelt, da lønudviklingen afhænger 
af ansættelsesform, anciennitet og fagfordeling. 
 

 

NÆSTFORMANDSVALG I DANMARKS LÆRERFORENING 
 
Jeg kan ikke huske, at jeg tidligere har orienteret direkte om, at jeg jo har valgt at kandidere til 
næstformandsposten i Danmarks Lærerforening. Valget finder sted på kongressen, der afholdes 
den 1.-3. oktober, så der er længe, længe til.  
 
Valget er blevet mere dramatisk, end jeg havde ønsket mig, da formanden har meldt ret bomba-
stisk ud: https://www.folkeskolen.dk/659749/anders-bondo-stiller-op-til-endnu-en-periode-som-
laererformand- - mit svar til denne udmelding: https://www.folkeskolen.dk/659762/skuffet-
naestformandskandidat-overlad-valget-til-kongressen 
 
Vedtægterne foreskriver, at Hovedstyrelsen skal indstille sin kandidat, og den beslutning blev truf-
fet i onsdags, hvor det blev til et 12-9 flertal for den siddende næstformand, Dorte Lange. 2 stemte 
blankt. Tillykke til Dorte herfra!  
 
Jeg er nu taknemmelig og glad for den store opbakning, som jeg fik med fra Hovedstyrelsen, selv-
om det ikke blev til et flertal.  
 
I min valgtale sagde jeg blandt andet:  
“Jeg håbede oprigtigt, at det ville blive betragtet som et demokratisk sundhedstegn, at flere har 
lyst til at stille sig til rådighed for fællesskabet, for sådan anskuer jeg verden. Glædeligvis er det 
også mit indtryk, at mit kandidatur altovervejende er blevet modtaget sådan i foreningen. 
 
Det er under alle omstændigheder min grundholdning, at jeg skal kunne samarbejde med alle - i 
enhver tænkelig sammenhæng - og jeg har dyb respekt for, at det på alle niveauer er medlemmer-
ne, som bestemmer, hvem der skal tegne foreningen. Og formanden og næstformanden vælges nu 
en gang af kongressens medlemmer, uanset vores stillingtagen i dag.”   
 
Jeg fortsætter ufortrødent med at søge opbakning til mit kandidatur frem mod kongressen og vil 
betragte dette afstemningsresultat som et vigtigt rygstød. 
 
Anders Bondo Christensen blev i øvrigt genindstillet uden modkandidater: 
https://www.folkeskolen.dk/696618/bondo-jeg-vil-ikke-vaere-formand-for-enhver-pris   
 
 

https://www.dlf.org/media/11479116/overblik-loenudvikling.pdf
https://www.folkeskolen.dk/659749/anders-bondo-stiller-op-til-endnu-en-periode-som-laererformand-
https://www.folkeskolen.dk/659749/anders-bondo-stiller-op-til-endnu-en-periode-som-laererformand-
https://www.folkeskolen.dk/659762/skuffet-naestformandskandidat-overlad-valget-til-kongressen
https://www.folkeskolen.dk/659762/skuffet-naestformandskandidat-overlad-valget-til-kongressen
https://www.folkeskolen.dk/696618/bondo-jeg-vil-ikke-vaere-formand-for-enhver-pris


4 
 

Øvrige relevante links:  
 
https://www.folkeskolen.dk/696421/dorte-lange-er-hovedstyrelsens-kandidat-som-naestformand 
  
https://www.folkeskolen.dk/697665/morten-refskov-naestformandsvalgtale-for-hovedstyrelsen  
 

 
FERIE 
 
Hermed lige en genudsendelse fra seneste ’Netop Nu’: 
 
Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Frem til denne 
dato gælder de hidtidige regler, dog er der som en overgangsordning indført en forkortet optje-
nings- og afholdelsesperiode.  
  
Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at ferie optjenes og afholdes side-
løbende. Hver måned optjener den ansatte efter den nye ferielov 2,08 feriedag. I samtidighedsfe-
rie optjenes ferien løbende fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder) og kan afholdes 
i perioden 1. september til 31. december året efter (16 måneder).   
 
Som ny på arbejdsmarkedet er der dermed ret til ferie med det samme, når den nye ferielov træ-
der i kraft den 1. september 2020. 
 
Der har været en del usikkerhed omkring ferieafholdelse generelt, også i Ballerup - ikke mindst, 
fordi kommunen faktisk havde fået planlagt med fire uger til sommer, selvom vores lokalaftale 
foreskriver tre uger for at sikre en mere smidig overgang til de nye ferieregler. Det ser dog nu ud til 
at være blevet løst. 
 
Det betyder, at de tre uger i 2019 er placeret fra torsdag den 11.7 til onsdag 31.7, og derudover er 
der ferie i uge 42 og 7.  
 
I 2020 er ferien placeret fra mandag den 13. juli til fredag den 31. juli, og derudover er der ferie i 
uge 42 og 7. 
 
Reelt betyder det ikke andet, end at såfremt man måtte blive syg, kan der alene opnås ret til er-
statningsferie, når der faktisk afholdes ferie. Resten af elevfridagene i juli og august bliver - af-
hængig af skolernes praksis - overvejende 0-dage (arbejdsdage uden planlagt arbejde). 
 

 

SYG I FERIEN 

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

 

https://www.folkeskolen.dk/696421/dorte-lange-er-hovedstyrelsens-kandidat-som-naestformand
https://www.folkeskolen.dk/697665/morten-refskov-naestformandsvalgtale-for-hovedstyrelsen
http://kreds21.dk/arbejdsliv/information-raadgivning/ferie/syg-i-ferien
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KONTAKT TIL KREDSEN I FERIEN 
 
Kredsen holder sommerferielukket parallelt med skolerne, men det er alligevel muligt at komme i 
kontakt med os, hvis man får brug for hjælp. Skriv til more@dlf.org, så vil vi vende tilbage snarest 
muligt.   
  

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Det kommende skoleår bliver i fagligt regi et af de mere stille af slagsen. Pt. har vi kun planlagt to 
arrangementer, da det forståede næstformands og Hovedstyrelsesvalg giver nogle usikkerheder 
i forhold til økonomi og timing.  
   
Mandag den 7. oktober: Møde for nye medlemmer 
Fredag den 13. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Derudover kommer vi rundt til de faglige klubber til efteråret/vinteren. TR kender datoen, når 
den er faldet på plads.  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
  

 

SOMMERFERIEAFTALE 
 
Til Styrelsens sommerafslutning præsenterede jeg - som det efterhånden er blevet tradition - 
nedenstående. Det bør sådan set være en ret, som alle medlemmer har, så jeg har foretaget en 
lettere redigering.  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
”I husker nok, at det er den aftale, vi vedtager med os selv til evaluering én gang årligt. Aftalen 
har den fordel, at vi - som noget af det eneste, vi beskæftiger os med - kan få den præcis, som vi 
ønsker den.  
 
§ 1. 
Enhver TR har ret til at være sig selv i mindst 4 uger uden at blive forstyrret af elever, forældre, 
kolleger, eller ledelse - hverken den formelle eller politiske.  
 
I den periode har enhver TR i øvrigt ret til følgende: 
 
Stk. 1: At ligge på en græsplæne eller en mark og tygge på et langt græsstrå - eventuelt med en 
partner, et barn eller barnebarn i hånden - og kigge op i en blå himmel med hvide skyer, der 
drøner forbi og hele tiden forandrer sig og antager nye former og skikkelser. 
 
Stk. 2: At glemme absolut ALT om TR-nyt, dlf.org, DLF Insight, ’Min side’, TR-håndbogen, 
kreds21.dk, Ballerup Intra, e-boks, Skolekom-konferencen, Personaleintra, AULA og Meebook. 
 
Stk. 3: At give sig hen til sysler som stenmaling, papirklip, papmache, mikado, sudoku, perlepla-

mailto:more@dlf.org
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der, akvarelmaling, syning, strikning, Ludo, Skak, Backgammon, kortspil eller mere fysisk aktiv 
beskæftigelse som volleyball, svømning, tennis, badminton, rundbold, fodbold, ringspil, stang-
tennis og kroket. 
 
Stk. 4: At tage forkortelsen ”ok” for pålydende og ikke med det samme føle sig kaldet til at citere 
aftaletekst, opsøge aftalehjemmel, vurdere udsagnets juridiske stilling eller gå om bord i en me-
re eller mindre hidsig politisk debat om kravopstilling og acceptable OK-resultater.  
 
Stk. 5: At se, mærke og opleve sin familie med nærvær, krop og sjæl uden tanke for svære med-
lemssager, besværlig fagfordeling, politiske problemstillinger, bøvlede relationer, vanskelige kol-
leger, kontrær ledelse, GDPR-forordning eller ubesvarede mails i indbakken. 
 
Stk. 6: At leve i nuet, opgive at følge med i ugedagene og for en periode lade dét i livet få plads, 
som man har allermest lyst til. 
 
Stk. 7: At se helt aldeles blank ud, når man hører ord som lokalaftale, arbejdstid, undervisnings-
maksimum, opgaveoversigt tilstedeværelsestid, ”42. uge”, professionelt råderum, individuel tid, 
efteruddannelsesvilkår, prøver og censur. 
 
Stk. 8: At stege pølserne næsten sortbrankede over bål med masser af røg og ild, fuglekvidder, 
summen fra bier - og en kold øl eller sodavand i hånden. 
 
Stk. 9: At være noget nær ligeglad med ledelsesret, ledelsesresistens, samarbejde, medarbejder-
involvering, ytringsfrihed, rammevilkår, faglighed, pædagogik, skoleudvikling, paradokser, ar-
bejdspres, utilfredshed, kritikkultur, brokkeri, tåbeligheder, selvmodsigelser, urimeligheder, ulø-
selighed.  
 

 
 
Det var, hvad det blev til i denne omgang.  

 

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

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

timer, mens vi har dem.   

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 


