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 NETOP NU 
September/oktober - 2019/2020 

 

 
Kære medlemmer  

 

Oven på et travlt efterår er det igen blevet tid til at samle op på, hvad der aktuelt rører sig. Jeg har 

trukket udgivelsen lidt, så jeg kunne få budgettet med.   

 
BALLERUP KOMMUNES ’BUDGET 2020’ 
 
Kommunalbestyrelsen er nået til enighed om kommunens husholdningsbudget for 2020.  
 
”Servicerammen” er kommunens helt store udfordring, da den bremser kommunalbestyrelsens 
mulighed for faktisk at bruge de penge, som er i kassen, hvilket betyder, at såfremt ét område har 
et merforbrug, skal der kompenseres gennem besparelser på et andet. Helt firkantet skåret ud i 
pap; kommunen har en sund og stærk økonomi, men må ikke bruge de penge, den ønsker.     
 
Som altid i Ballerup indeholder budgetaftalen en lang række punkter på alle områder, der har stør-
re eller mindre betydning. Jeg har valgt at uddrage de væsentligste, der henhører under overskrif-
terne ’En stærk uddannelsesby’, ’En grøn by i balance’ og ’Ballerup Kommune som organisation’. 
Overordnet set er dette ikke en ”stor” budgetaftale på skoleområdet, men der er videreført flere 
vigtige investeringer og initiativer:  
 
3. En stærk uddannelsesby 
3.11, ’Ny specialundervisningsmodel og budgetløft’: Sidste år blev der vedtaget en ny tildelings-
model, som betyder, at flere penge bliver lagt ud på skolerne til den almene og forebyggende ind-
sats. Dette fortsætter, og derudover forhøjes den centrale pulje - der finansierer tilbud uden for 
almenskolen - med 6,5 millioner kroner årligt.   
 
3.12, ’Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt fravær’: Vi er allerede i gang, da op-
mærksomheden er indskrevet i vores lokalaftale, men nu har politikerne også formuleret sig om 
det. Ønsket er, at en større del af elevernes undervisning gennemføres af uddannede lærere, og 
det kan indfries på flere måder, men det forudsætter under alle omstændigheder, at alle skoler får 
drøftet, hvordan der kan arbejdes frem mod målet. 
 
3.13, ’Indsats for Baltorpskolen’: Skolen har alt for længe døjet med et presset psykisk arbejdsmil-
jø, og skønt der nu er lidt mere håb for fremtiden, end der til tider har været, er der fortsat brug 
for en tæt opbakning til skolen. Det glæder os derfor meget, at det nu er indskrevet i budgetafta-
len, og jeg forventer at komme til at indgå i dette arbejde.  
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3.14, ’En praktisk projektopgave i folkeskolen’: Efter inspiration fra Holbæk vil man nu også i Balle-
rup eksperimentere med en mere praktisk udgave af den obligatoriske projektopgave for udvalgte 
elever - i første omgang som pilotforsøg.  
 
3.15, ’Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven’: Med budgettet er der nu fundet 
varig finansiering af den forkortede skoledag, der samtidig nødvendiggør en længere åbningstid i 
BFO og klub. Det er enormt positivt. Jeg kan i øvrigt orientere om, at der faktisk er langt imellem 
kommuner, som har gjort det.  
 
3.16+17, ’Indeklimaindsats fortsætter’ og ’Faglokaler i folkeskolen’: Der fremrykkes små 5 millio-
ner kroner fra budget 2021 til 2020 til forbedringer af skolernes fysiske faciliteter. 
 
4. En grøn by i balance 
4.6, ’Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver’: Her er en mulighed for de lærere, som 
kunne tænke sig at indgå i et projekt med en praktisk og grøn profil.         
 
6. Ballerup Kommune som organisation 
6.1, ’Administrativ besparelse på rådhuset’: Den helt store ”effektiviseringsøvelse” sker i år på det 
administrative område. Her skal over de kommende år tilvejebringes en årlig besparelse på hele 
15 millioner kroner. Vores politiske tilgang har været, at vi er åbne for at se på, om der er opgaver 
og funktioner på et forvaltningsniveau, der kan løses anderledes eller decideret bortfalde, fordi 
alle - i en tid hvor ressourcerne er pressede - må indgå i vurderingen af, hvad der er mest brug for 
og prioritere derefter.  
 
Desuden gennemføres en decideret ”grønthøsterbesparelse” på 15 millioner kroner, som fordeles 
over hele den kommunale drift.     
 
6.7, ’Sygefravær’: Der er stor politisk opmærksomhed på sygefraværet (alle områder) i kommu-
nen, fordi det på et tidspunkt lå meget højt, har været nedbragt betragteligt, men nu ser ud til at 
stige igen. I sammenligning med andre kommuner er ”linen lang” i Ballerup, og der drages i al væ-
sentlighed stor omsorg for medarbejderne. Fra aftalen: ”Parterne er enige om, at målet er, at Bal-
lerup Kommune har et lavt sygefravær, og skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i ho-
vedstadsregionen. Jo flere medarbejdere, der hver dag møder på arbejde, jo bedre mulighed for at 
levere god kvalitet i kerneopgaven. Parterne er ligeledes enige om, at Ballerup Kommunes ret-
ningslinjer for håndtering af sygefravær fortsat skal rumme plads til, at alvorligt langtidssyge med-
arbejdere behandles ordentligt og med respekt for den situation, de er i. Også når det betyder, at 
sygefraværet på enkelte arbejdspladser umiddelbart virker højt.”  
 
Det kan mildest talt være lidt vanskeligt at forstå de kommunaløkonomiske sammenhænge, men 
de besparelser, der gennemføres, har faktisk til formål at skabe et større økonomisk råderum på 
andre områder. Det specialiserede felt - både på børne- og voksenområdet - har haft merforbrug 
de seneste mange år, hvilket er uholdbart, fordi det skaber denne ”stop og gå-økonomi” med ind-
købs- og ansættelsesstop midt i budgetåret over hele linjen. Hensigten med omlægningerne er at 
forsøge at tilvejebringe nogle budgetter, som stemmer bedre overens med de faktiske udgifter på 
områderne. Det betyder, at der med denne budgetaftale tildeles et betydeligt højere budget til fx 
”specialundervisning”, men det vil ikke nødvendigvis betyde den store reelle forskel på skolerne, 
fordi pengene har været brugt de senere år - men har skullet dækkes ind af andre områder. Det er 
temmelig teknisk, men ovenstående er et forsøg på en kort forklaring.     
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Jeg vil i øvrigt gerne gøre opmærksom på, at meget af det påvirkningsarbejde, vi som kreds udfø-
rer, er usynligt. Når der som her i budgettet rettes politisk opmærksomhed på specifikke områder, 
har det imidlertid ofte at gøre med dette påvirkningsarbejde.  
 
Se nyheden på kommunens hjemmeside 
 
Se i øvrigt Styrelsens høringssvar til budgettet - hvor man også kan læse vores holdning til de fore-
slåede besparelser på Kasperskolen, som heldigvis endte med, at det forslag - vi var stærkt imod - 
blev pillet af.  
 

 
NY CENTERCHEF  
 
Den 1. november tiltrådte Per Kensø som ny centerchef for C-SIK (’Center for Skoler, Institutioner 
og Kultur’). Per kommer fra en tilsvarende stilling i Slagelse Kommune, og det er et godt udgangs-
punkt for at bestride en stilling, der mildest talt er en mundfuld i al sin bredde og kompleksitet. Vi 
har ønsket Per hjertelig velkommen til kommunen og har allerede haft de første par møder. Vi ser 
frem til samarbejdet og forventer, at det også fremover vil bygge på tæt dialog og stor gensidig 
tillid.     
 

 
KONGRES 2019 
 
Den 1.-3. oktober holdt Danmarks Lærerforening ordinær kongres. Kongressen er foreningens 
øverste politiske myndighed. Den består af ca. 300 delegerede og har til opgave er at beslutte de 
overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.  
 
I år var ”en af de omfangsrige”, idet formanden skulle aflægge beretning, og der skulle vælges 
formand- og næstformand. Udover formandens beretning havde kongressen især tre punkter un-
der lup: ’Folkeskoleideal’, ’Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start’ og ’Er vi gea-
ret til fremtiden?’ 
 
Det altoverskyggende samtaleemne i korridorerne var dog valget af næstformand, fordi jeg - som I 
nok ved - kandiderede til næstformandsposten i et kampvalg mod Dorte Lange, hvilket reelt udvik-
lede sig til et formandsvalg, idet vores formand, Anders Bondo Christensen, havde tilkendegivet, at 
han ikke ønskede en ny næstformand og således ville trække sig, hvis jeg opnåede valg. Det blev så 
ikke aktuelt, da jeg tabte et relativt tæt valg, og det siddende formandskab således kan fortsætte.  
 
Jeg skrev efterfølgende et indlæg med mine tanker om valget (læs indlægget), og derudover brag-
te folkeskolen.dk flere artikler om valgresultatet, herunder denne.  
 
Når alt kommer til alt, vil jeg glæde mig over, at mit valgnederlag betyder, at jeg fortsat kan arbej-
de direkte for jer medlemmer af Ballerup Lærerforening - om I vil det.  
 

 

 
 

https://ballerup.dk/borger/alle-partier-enige-om-budgettet-2019
http://kreds21.dk/nyheder/2019/oktober/hoeringssvar-til-budget-2020
https://www.folkeskolen.dk/887909/tanker-oven-paa-en-naestformands-valgkamp
https://www.folkeskolen.dk/887692/morten-refskov-jeg-vender-tilbage
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’LÆRERKOMMISSIONEN’S ANBEFALINGER  
 
Mandag den 16. december kl. 13:00 offentliggør ’Lærerkommissionen’ sin rapport og dertilhøren-
de anbefalinger. 
 
Samme dag kl. 16:30 holdes der kredsformandsmøde. På mødet vil kommissionsformand Per B. 
Christensen præsentere kredsformændene for ’Lærerkommissionens’ anbefalinger. Derefter vil 
kredsformænd og hovedstyrelsen drøfte perspektiver og muligheder frem mod periodeforhand-
lingen, der forløber henover foråret 2020; herunder mulige lokale initiativer for at skabe det bedst 
mulige forhandlingsklima. 
 
Dagen efter, den 17. december, afholdes et stormøde for alle tillidsrepræsentanter i Odense.  
 
Vi har en temadrøftelse om det alt sammen i Styrelsen på vores efterårsseminar den 25. novem-
ber, hvor vi blandt andet skal drøfte, hvordan vi holder jer orienteret.   
 

 

RUNDE TIL DE FAGLIGE KLUBBER 
 
Vi er i øjeblikket som formandskab på rundtur til de faglige klubber, hvor vi i år har aftalt, at vi ikke 
har et større oplæg med, men først og fremmest vil lytte til jer. Vi håber at møde mange af jer, da 
vi tillidsvalgte er fuldstændig afhængige af jeres deltagelse, engagement og fortællinger om hver-
dagens glæder og problemer.   
 

 

MØDE FOR NYE MEDLEMMER 
 
Den 7. 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. Heldigvis 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 koor-
dineret og struktureret.   
 

 
 
 
 



5 
 

HOVEDSTYRELSESVALG 2019 
 
I slutningen af november skal medlemmerne tage stilling til, hvem der fra 1. januar 2020 skal være 
med til at tegne foreningens politiske linje i Hovedstyrelsen. Da afholdes nemlig Hovedstyrelses-
valg, som skal være afsluttet senest 3. december. 
 
Valget foregår elektronisk, og der vil naturligvis komme nærmere information, når vi er lidt tætte-
re på valghandlingen.   
 
I Ballerup er vi i den særlige situation, at vi har hele tre kandidater.  
 
Styrelsen har besluttet, hvordan den forholder sig til situationen i et medlemsbrev, som jeg derfor 
opfordrer jer til at læse.   
 
Derudover kan interesserede løbende holde sig orienteret på folkeskolen.dk under emnet 
"Hovedstyrelsesvalg 2019". 
 
Endelig har vi på vores egen hjemmeside (www.kreds21.dk) oprettet en særlig sektion for Hoved-
styrelsesvalg, som kan findes her.  
 
HUSK at bruge jeres stemme, når vi kommer dertil. Kandidaterne vil få brug for hver en stemme, 
da der er rift om pladserne i Hovedstadsområdet.   
 

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
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.    
 

 
Det blev til en lidt længere omgang - alt det bedste til jer derude!  
 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 

http://www.kreds21.dk/media/12770948/blf_hs-valg-2019_kredsstyrelsens-anbefaling.pdf
https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/hovedstyrelsesvalg-2019/
file:///C:/Users/MORE/AppData/Local/Temp/fcctemp/www.kreds21.dk
http://kreds21.dk/politik/hovedstyrelsesvalg/hovedstyrelsesvalg-2019

