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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 vores hjemmeside (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 2020. 
 
Vel mødt! 
 
 

På Styrelsens vegne 
 

Kasper Mortensen       Morten Refskov 
  Næstformand            Formand 

 

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

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. 

 

 
Dagsorden 
Den foreløbige og endelige dagorden udsendes særskilt og kan findes på hjemmesiden. 
 
 
Vedtægter  
Vi har ikke trykt Ballerup Lærerforenings vedtægter, men de kan ligeledes findes på hjemmesi-
den. 
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4. 

Formandens skriftlige beretning 
 
 

4.1. Skole- og aftalepolitiske forhold 
 
4.1.1. Kommunens budget for 2020  
Grundet Folketingsvalget og de overordnede forhandlinger om kommunernes økonomi, kom 
det kommunale budget sent på plads i år. Faktisk skulle vi helt hen til den 4. november, før en 
enstemmig kommunalbestyrelse nåede til enighed om budgettet.  
 
Budgetlovens bestemmelser for servicerammen er kommunens store udfordring, da den brem-
ser kommunalbestyrelsens mulighed for faktisk at bruge de penge, som er i kassen, hvilket be-
tyder, at såfremt et område har et merforbrug, skal der kompenseres gennem besparelser på et 
andet. Skåret ud i pap; kommunen har en sund og stærk økonomi, men må ikke bruge de penge, 
den ønsker.     
 
Budgettet for 2020 vil ikke gå over i historien som en ”stor” budgetaftale på skoleområdet, men 
der blev videreført flere vigtige investeringer og initiativer. 
 
Den helt store ”effektiviseringsøvelse” stod det administrative område for. Her skal over de 
kommende år tilvejebringes en årlig besparelse på hele 15 millioner kroner. Desuden gennemfø-
res en decideret ”grønthøsterbesparelse” på yderligere 15 millioner kroner, som fordeles over 
hele den kommunale drift.     
 
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.  
 
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 merfor-
brug de seneste mange år, hvilket er uholdbart, fordi det skaber en ”stop og gå-økonomi” med 
indkøbs- og ansættelsesstop midt i budgetåret over hele linjen. Hensigten med omlægningerne 
er at forsøge at tilvejebringe nogle budgetter, der stemmer bedre overens med de faktiske ud-
gifter på områderne. Det betyder, at der med budgetaftalen tildeles et betydeligt højere budget 
til fx ”specialundervisning”. Reelt vil det dog ikke nødvendigvis betyde den store forskel på sko-
lerne, fordi pengene har været brugt de senere år - men har skullet dækkes ind af andre områ-
der.  
 
Kredsen har som altid udført et betydeligt - usynligt - påvirkningsarbejde. Når der i budgettet 
rettes politisk opmærksomhed på specifikke områder, har det imidlertid ofte at gøre med dette 
påvirkningsarbejde. Officielt afgav vi traditionen tro et høringssvar, som kan findes på hjemme-
siden1.  

                                                
1
 Høringssvar ’Budget 2020’ 

http://kreds21.dk/nyheder/2019/oktober/hoeringssvar-til-budget-2020
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4.1.2. Folkeskolereformen og anden folkeskolelovgivning  
I slutningen af november udkom den femte statusredegørelse for folkeskolens udvikling, som 
tager folkeskolereformens resultatmål under behandling. Redegørelsen bygger hovedsagligt på 
resultaterne fra de Nationale Test, hvilket ikke ligefrem styrker redegørelsens validitet, som vi 
kommer ind på senere. Ikke desto mindre kan der konstateres en påfaldende stabilitet i resulta-
terne: Ingen af reformmålene er fortsat indfriet! 
 
Det står i skærende kontrast til de politiske skåltaler, som folkeskolereformen blev ledsaget af i 
sin spæde opstart. Her udtalte den daværende undervisningsminister, Christine Antorini: “Efter 
tre år med den nye skole skulle vi meget gerne kunne se, at ændringerne afspejler sig i de faglige 
resultater hos dem, der er startet i den nye skole”. Sjældent har en minister taget så meget fejl. 
 
Nu er en ny socialdemokratisk undervisningsminister kommet til, og som noget nyt - og ganske 
tillidsvækkende - har undervisningsministeren prioriteret at turnere landet rundt sammen med 
Anders Bondo til såkaldte “lytte-møder” med deltagelse af kredsenes formandskaber. Her blev 
Pernille Rosenkrantz-Theil gennemgående oplevet som oprigtigt interesseret i at få formidlet 
oplevelser fra lærerlivet, der kan gøre hende klogere og bidrage til, at hun i forligskredsen kan 
arbejde for mere fornuftige og lærerprofessionsrettede politiske beslutninger.  
 
På møderne og i medierne har hun lovet mere professionel frihed, mindre styring og kontrol 
samt et opgør med inklusionsreformen. Det er områder, der længe har været et udtalt behov 
for at få rettet op på.  
 
Alt er dog ikke fryd og gammen. Selv med VIVE´s slutrapport2 i hånden står det lysende klart, at 
Socialdemokratiet og undervisningsministeren rigtig nok beklager “et uskønt forløb” i imple-
menteringen af folkeskolereformen, men fortsat har ambitionerne og reformelementerne som 
hjerteblod, på trods af at ingen kan pege på positiv skoleudvikling, der - med forskningsmæssigt 
belæg - kan henføres til folkeskolereformen.  
 
Det ville klæde de ansvarshavende politikere at tage ansvar for den fejlslagne implementering i 
stedet for at omtale folkeskolereformen som en succes, der blot skal “genkickstartes” for at ud-
folde sig, som ministeren kom for skade at udtale i forbindelse med en høring på Christiansborg. 
Det er simpelthen ikke nok, at ambitionerne er gode, når alt har været grebet forkert an. Der er 
derimod brug for, at alle relevante parter drøfter, hvordan vi sammen skaber den bedst mulige 
folkeskole, og her kunne Danmarks Lærerforenings nyligt lancerede Folkeskoleideal3 være et 
bedre og mindre konfliktfyldt udgangspunkt end folkeskolereformen. 
 
Folkeskoleidealet 
Folkeskoleidealet blev endelig vedtaget på årets kongres, og som det er tilfældet med svære og 
givende processer, har der været både begejstring og frustration gennem de tre år, hvor det har 
været undervejs. Vi har nu et fælles fundament for, hvordan vi lærere mener, vi skal holde sko-
le, og det er der brug for. For hvis vi ikke selv kan formulere dét, kan vi være ganske sikre på, at 
andre gør det for os. Tænk bare på folkeskolereformen. 
 
Folkeskoleidealet består af 10 dele, der skal ses som en helhed. Sproget er lærernes eget, og det 
er holdt fri for modeord. Det er lærernes bud på, hvordan folkeskolen skal se ud, og det kan ses i 

                                                
2
 VIVE: En evaluering af udviklingen i reformårene 2014-2018 

3
 DLF’s folkeskoleideal  

https://www.vive.dk/media/pure/14678/3742456
https://www.dlf.org/media/12993193/folkeskoleideal_fuld_version_.pdf
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sammenhæng med professionsidealet.4 Det altoverskyggende mål er at styrke vores stemme i 
den offentlige debat om folkeskolen.  
 
På generalforsamlingen præsenteres folkeskoleidealet og et forslag til resolution fremlægges. 
 
Fra læringsmålsstyring til professionel dømmekraft 
Skolepolitik kan aldrig sættes på simple formler. Når det handler om mennesker - og i særlig 
grad børn - er det nuancerne, relationerne, pædagogikken og fagdidaktikken, der må være af-
sættet, og her har vi lærere en vigtig stemme og et særligt ansvar for at bringe fagligheden, for-
nuften og nuancerne ind, når nogen får gode idéer, som de vil presse ned over alle i en “one size 
fits all- tænkning”.  
 
Med aftalen om justeringen af folkeskolereformen kom målsætningen om øget frihed til de en-
kelte folkeskoler for alvor i centrum. Udover forkortelsen af skoledagens længde var der en 
række andre interessante temaer i aftalen; fx forenkling af elevplanen, evaluering af de nationa-
le test og øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen, herunder en 
opmærksomhed på læringsplatformen.  
 
Læringsmålstyringens reminiscenser kan stadig spores i læringsplatforme, elevplaner og i tanke-
sættet hos visse ledere med forkærlighed for simple modeller, der er nemme at yde feedback 
på. Så vi arbejder videre for et mere nuanceret skolesyn.  
 
En kortere skoledag 
Kampen for en kortere skoledag har stået højt på Ballerup Lærerforenings prioriteringsliste gen-
nem mange år. Vi har prøvet at bringe politikerne til fornuft på mange forskellige møder og i 
mange forskellige fora, men de har tilbagevendende henvist til den - efter deres opfattelse - 
manglende lovhjemmel.  
 
Med den justerede folkeskolelov fik vi omsider den fornødne lovhjemmel, idet den indeholder 
en ny § 16 d, stk. 1, der giver mulighed for at afkorte skoleugen med op til to ugentlige under-
visningstimer (á 60 minutter, inkl. pause) ved at konvertere understøttende undervisning til an-
dre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.  
 
Der blev heldigvis truffet beslutning om, at man foretager afkortning for alle klasser i Ballerup, 
hvilket er enormt glædeligt. Vi har undervejs været særdeles frustrerede over, at lokalpolitiker-
ne i Ballerup stod så stejlt på lovens firkantede bogstav. Dette er imidlertid en anledning til at 
anerkende, at vi faktisk har lokalpolitikere, som lytter og altovervejende træffer fornuftige be-
slutninger - inden for de nationale rammer, de er underlagt.   
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution.   
 
De Nationale Test 
Flere elever oplever præstationspres og bryder grædende sammen, når der er test på skemaet, 
og det øgede præstationsfokus medfører et omfattende lærerarbejde med at begrunde resulta-
ter over for et stigende antal kritiske elever og forældre. Det kræver ressourcer og trækker hår-
de veksler på det relationsarbejde, der pågår mellem lærer og elev og mellem lærer og foræl-
dre.  

                                                
4
 Professionsidealet  

https://www.dlf.org/media/974300/profesionsideal_endelige-version.pdf
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I Ballerup er de såkaldt frivillige Nationale Test blevet obligatoriske på bl.a. Hedegårdsskolen og 
Baltorpskolen på samtlige klassetrin. Selvom det ikke er lige så skarpt trukket op alle steder, 
mærkes presset på samtlige skoler for at præstere så godt som muligt i både Nationale Test og 
til eksamen.  
 
Situationen bliver ikke bedre af, at der kan sættes alvorlige spørgsmålstegn ved de Nationale 
Test’s validitet. Testene blev i sin tid indført på baggrund af en OECD-rapport, der kritiserede 
folkeskolen for manglende evaluering. Lige siden testenes indførsel i 2006 har de siddende rege-
ringer forsvaret dem, og lærerne har været skeptiske og utilfredse med dem.  
 
Politikerne er enige i, at vi ikke kan have utroværdige tests, men vil samtidig ikke afskaffe dem, 
før der er noget andet, som de kan sætte i stedet. 
 
I februar 2020 blev den endelige evalueringsrapport og de medfølgende anbefalinger fra den 
nedsatte rådgivningsgruppe offentliggjort, og konklusionerne bekræfter vores forudanelser. Det 
kan tilnærmelsesvis forskningsmæssigt forsvares at anvende resultaterne til sammenligninger af 
store elevgrupper på nationalt plan, men testene måler systematisk upræcist for den enkelte 
elev, og der foregår desværre omfattende ”teaching to the test” i de danske skoler. 
 
Rådgivningsgruppen anbefaler, at testene får nyt navn, at de gøres lineære og ikke adaptive og 
er nået til enighed om at anbefale, at kommuner og ledere skal tage ansvar for at undgå, at ele-
verne træner opgaver alene med det formål at klare sig bedre i testene, og at testene tages i 
starten af skoleåret frem for - som i dag - i foråret. Et flertal i gruppen ville tilmed gå videre og 
fraråde, at man knytter politiske mål op på testresultater, som det er sket med resultatmålene 
for folkeskolereformen.5   
 
Nu håber vi, at de sidste søm til ligkisten for de Nationale Test er banket i.  
 
 

4.1.3. Skolestruktur og -udvikling  
Skolestrukturen 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. Enkelte justeringer er dog foretaget, fx er der nu åbnet op for 
en mindre rigid binding af ledelsesressourcen, så alle skoler har fået større frihed til at sammen-
sætte ledelsen på den måde, de ønsker.  
 
Skolestukturen er efterhånden godt implementeret, hvilket bl.a. afspejles i, at de pædagogiske 
ledere generelt scorer højt i målingen af den sociale kapital, men der er stadig især to grund-
læggende strukturelle forhold, der år efter år skaber debat. Det ene forhold drejer sig om opret-
telsen af 0. klasser, hvor især Skovvejens Skole oplever det som konfliktfyldt at gå imod foræl-
dres ønske om, at deres barn skal gå på afd. Øst.  
 
Det andet forhold er overgangen til udskolingen. På Måløvhøj Skole samt på Skovlunde Skole er 
man i proces omkring ændringer i forhold til en eventuel samlet udskoling. På begge skoler har 
skolebestyrelserne haft besøg af Børne- og Skoleudvalget og forvaltningen med henblik på at 
drøfte, hvilke ønsker de to skolebestyrelser har.  
 

                                                
5
 Artikel på folkeskolen.dk 

https://www.folkeskolen.dk/1589974/enig-anbefaling-skift-de-adaptive-test-ud-med-nye-moderne-test


9 
 

Det er Ballerup Lærerforenings holdning, at større justeringer alene bør gennemføres på bag-
grund af et fælles ønske fra skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere, hvorfor vi vil arbejde for, 
at der kun foretages justeringer, hvis de reelt er initieret af den samlede distriktsskole. Den 
holdning deles tilsyneladende også af politikerne. Heldigvis.   
 
Et helt andet område, som er med til at udfordre skolestrukturen, er det frie skolevalg. Bal-
torpskolen har nu i en længere periode haft den alvorlige udfordring, at mange forældre vælger 
skolen fra. Det betyder, at over 30 % af distriktets elever går på andre skoler, hvoraf de fleste 
søger mod Skovvejens Skole. Jævnfør elevforfordelingen for det kommende skoleår har di-
striktsskolelederne besluttet, at 14 af de kommende 0. klasses elever i Baltorpdistriktet ikke får 
imødekommet deres ønsker om at blive optaget på Skovvejens Skole.  
 
Det er umiddelbart en kortsigtet løsning, som med garanti vil skabe utilfredshed blandt foræl-
drene. Det er samtidig en løsning, der understreger Baltorpskolens behov for en ”turn around”. 
Hvordan det skal ske, er fortsat uvist, men politikerne har i budgettet for første gang nævnt sko-
len som et opmærksomhedspunkt. Det er vores klare overbevisning, at såfremt skolen kommer 
med gode idéer til handlinger, vil man fra politisk hold være villig til at støtte op om det - også 
økonomisk.  
 
Linjer i udskolingen 
I år er de nye valgfag med afgangsprøve i 7.-8. klasse blevet en realitet, ligesom de kortere sko-
ledage. Kombinationen af de to elementer har dog den afledte effekt, at det decimerer linjear-
bejdet betragteligt, så det nu har et omfang, hvor der naturligt må sættes spørgsmålstegn ved, 
om det overhovedet giver mening at fortsætte med linjer i udskolingen? På flere skoler har man 
med baggrund i faglige og strukturelle begrundelser været nødt til at adskille valgfag fra linjen, 
og tilbage står 2-3 understøttende undervisningstimer, som skal berettige linjen. 
 
En klassisk pædagogisk linjediskussion er, om linjen skal gennemsyre alle fag (eller så mange fag 
som muligt på linjen), eller om linjen skal adskilles og foregå selvstændigt på hele eller halve 
dage? Der er gode argumenter for begge tilgange, og som en konsekvens heraf er linjestruktu-
rerne på distriktsskolerne også meget forskellige. Nogle har valgt perioder med introforløb - 
som kan strække sig fra et par uger til et helt skoleår, der så danner grundlag for ny klassedan-
nelse - mens andre har dannet nye 7. klasser uden introforløb. Der findes skoler med nye 7. 
klasser med blandede linjedage og skoler med bevarelse af stamklasser, også med blandede 
linjedage. På flere skoler har man ovenikøbet erfaringer med flere forskellige modeller, der er i 
spil på forskellige årgange.  
 
En generel problematik er, at det er svært at oprette de samme linjer som det foregående sko-
leår, da lærernes undervisningskompetencer er personbundne og dermed omskiftelige. Det be-
tyder, at det fx ikke altid er muligt at engagere en fysiklærer til en ”sciencelinje”. Af samme 
grund ligger der et omfattende arbejde i lærergruppen med at oprette og tilpasse eksisterende 
linjemodeller hvert skoleår efter fagfordelingen er på plads. Det udfordrer elevernes valgproces 
og lærernes forberedelse, og de pædagogiske ledere er under pres for at levere en ordentlig 
kommunikation til forældre og elever.   
 
Elevernes og lærernes erfaringer med linjeundervisningen er lige så forskellige som de udfolde-
de strukturer, og det er derfor svært at sige noget kvalificeret om linjernes oplevede værdi. Vi 
kan dog med sikkerhed sige, at den omskiftelighed, linjerne har været kendetegnet af de sidste 
år, presser alle parter.  
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Ballerup Lærerforenings holdning er, at man bør lave en kvalificeret evaluering af linjernes 
struktur, faglighed og betydning for elevernes motivation for derefter lokalt at drøfte, hvordan 
man kan konstruere en bæredygtig udskoling, der understøtter selvsamme bedst muligt. Om 
linjer så skal være en del af svaret, bør efter vores mening være en diskussion, der i første om-
gang skal tages med lærerne på skolerne. Vi er sikre på, at de mest holdbare løsninger for sko-
lernes udskolinger skabes i samarbejde mellem ledelse og lærere.  
 
Politikerne kunne passende trække linjekravet tilbage og i stedet bede distriktsskolelederne om 
at redegøre for, hvordan man arbejder med motivation og praksisfaglighed i udskolingen, hvil-
ket vi da også har en fornemmelse af, at de vil være villige til.  
 
 

4.1.4. Digitalisering   
Skoleåret blev i år skudt i gang med digitaliseringen i centrum. Alle skolers medarbejdere var i 
uge 32 samlet en formiddag i Baltoppen til et fælles oplæg af Imran Rashid, der fortalte om den 
stigende digitaliserings indtog i vores liv med særlig fokus på de bagvedliggende økonomiske 
interesser, der målrettet forsøger at fange vores opmærksomhed. Han leverede det klare bud-
skab til os lærere, at vi som faggruppe har et vigtigt medansvar for at lære nutidens elever at 
navigere i en kompliceret digital verden, hvor både muligheder og faldgruber er mange.  
 
Oplægget blev modtaget særdeles positivt, og vi vil gerne anerkende Ballerup Kommune for at 
have modet til også at give den kritiske stemme plads i digitaliseringsdebatten.  
 
Digitaliseringsgruppen 
Som en konsekvens af den stigende digitalisering med undervisningsportaler i stedet for bøger, 
Meebook og digitale elevplaner, Aula, en ny digitaliseringsstrategi og drømmen om et ’Maker-
space’, oprettede vi sammen med Ballerup Kommune sidste skoleår en tværgående digitalise-
ringsgruppe, hvis hovedformål er at drøfte den pædagogiske og didaktiske dimension i de digita-
le løsninger. 
 
Helt konkret udmøntede samarbejdet sig i en fælles digital elevplansløsning, som it-konsulent, 
Jesper Bak, og næstformand, Kasper Mortensen, præsenterede for samtlige skolers ledelser, 
lærerrepræsentanter og tillidsrepræsentanter på en skolerunde. 
 
Løsningen, som skal danne udgangspunkt for skolens lokale arbejdsgange, er ikke optimal, men 
den er et udtryk for det bedst opnåelige inden for lovens bogstav. Hovedproblemet er nemlig - 
også i dette tilfælde - at loven detailstyrer og indeholder omfattende og urimelige dokumentati-
onskrav - især for faglærere, der underviser i klasser på de årgange, hvor elevplanskravet er 
gældende.  
 
Med aftalen om den justerede folkeskolelov blev der i efteråret 2019 nedsat en national rådgiv-
ningsgruppe, der skal komme med et bud på, hvordan man kan forenkle elevplanen, så doku-
mentationskravene begrænses, og grundlaget for kvalificeret dialog mellem skole og hjem bliver 
bedre.6 Vi venter i spænding på resultatet af det arbejde. 
 

                                                
6
 UVM-rådgivningsgruppe  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/apr/190424-ny-raadgivningsgruppe-skal-komme-med-anbefalinger-om-forenkling-af-elevplanen
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I indeværende skoleår skal digitaliseringsgruppen i øvrigt evaluere den fælles elevplansløsning, 
diskutere mulighederne for Makerspace og teknologiforståelse, se på Meebooks samspil med 
Aula og drøfte den kommunale it-strategi. 
 
Det er vores opfattelse, at det er et område, som vi er nødt til at interessere os for. Udviklingen 
går stærkt, kravene øges og det er vigtigt, at lærernes stemme bliver inddraget i beslutninger, 
der direkte påvirker undervisningen. 

 
Aula 
Til en start er det måske vigtigt at huske på, at Aula efter planen skal være vores nye ´Skole-
intra´, for det er let at glemme, når vi har fået lanceret en samarbejdsplatform, som i så ringe 
grad kan håndtere skolernes behov for et ”intranet”.  
 
I Ballerup har der - i modsætning til i mange andre kommuner - været gennemført forberedende 
kurser, og nogle skoler har efterfølgende gennemført små workshops, så man var klar til uge 43.  
 
Som en del af den store it-satsning har Kommunernes Landsforening og Kommunernes Fælles it-
selskab, KOMBIT, udviklet et såkaldt sikkert rum i Aula og samtidig skabt mulighed for at sende 
sikker post, så lærere blandt andet kan opbevare og sende beskeder med personfølsomme op-
lysninger om eleverne. 
 
For at kunne anvende disse funktioner skal man anvende en sikkerhedsløsning, der er mere sik-
ker end Uni-login. Her skal man bruge, hvad der kaldes en ”step-up-model” eller en ”tofaktor-
løsning”, hvilket for eksempel kan være privat Nem-ID. Det har givet anledning til en del bølge-
skvulp, hvor vi af flere omgange var på banen over for kommunen for at indskærpe, hvad der er 
ret og vrang på den sag, nemlig at en arbejdsgiver ikke kan tvinge sine ansatte til at anvende 
privat Nem-ID.  
 
Kun tiden kan vise, hvornår Aula er fuldt funktionsdygtigt, men det er drønærgerligt og aldeles 
uforståeligt, at vi endnu en gang skal bruge tid og kræfter på at implementere et ufærdigt it-
system.  
 
 

4.1.5. Inklusion og specialundervisning 
Inklusion er uden sammenligning den opgave, som presser lærerne mest. Flere og flere børn har 
ondt i livet, og selvom stort set samme antal børn bliver visiteret videre til specialundervisning 
som tidligere (siden 2012 har tallet været +/- 5 % om året), er der flere børn end nogensinde 
med mange forskelligartede trivselsproblematikker. Det underbygges af utallige undersøgelser, 
og antallet af børn i psykisk mistrivsel stiger desværre år for år.  
 
Der findes ingen enkle forklaringer på udviklingen, men én af de gennemgående forklaringer er 
det omsiggribende præstationssamfund.  
 
Præstationskulturen med tests, prøver og eksamener 
Den øgede præstationsorientering har mange uheldige konsekvenser. Lærerne oplever i højere 
grad end tidligere at blive målt på testresultater, prøver og eksamener, da de opsamles og of-
fentliggøres til kommunal og national sammenligning hvert år. Det fører til en stigende brug af 
frivillige Nationale Test, forøget risiko for “teaching to the test” og en potentiel erodering af 
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validiteten i eksamens- og afgangsprøveresultater, når lærere føler sig presset til at levere flotte 
resultater.  
 
Forskningen indikerer, at dårlig mental trivsel blandt elever er sammenfaldende med indførel-
sen af omfattende testning. De elever, der mistrives, fortæller også enslydende historier om, at 
de undlader at fortælle læreren om alvorlige livssituationer og konflikter i deres liv, alene af den 
grund at det er læreren, som de bliver bedømt af.   
 
Skolen har selvsagt ikke ansvaret for hele miseren, og debatten går på, om det er de sociale me-
diers skyld, testkulturens, selviscenesættelsens eller det at være på 24/7. Pilen peger også mod 
nutidens forældre, der selvsagt må have et medansvar for den stigende mistrivsel. 
 
I lærerforeningen er vi bekymrede for udviklingen og arbejder vedholdende for en modvægt til 
det stærke præstationsfokus.  
 
Økonomisk pres 
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 
nødvendige. 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.  
 
Vi deler fra Ballerup Lærerforenings side fortsat den behjertede ambition om, at så få børn som 
muligt skal henvises til stærkt specialiserede tilbud. Men vi konstaterer samtidig, at rigtig mange 
lærere oplever den som utopisk, når midlerne ikke følger med ud i klasselokalet. Der mangler 
simpelthen hænder i skolevæsenet til at løfte de mange opgaver. Efteruddannelse er betyd-
ningsfuldt, men vi kan ikke alene uddanne eller organisere os til at kunne håndtere inklusions-
opgaven kvalificeret.7  
 
I alle de sammenhænge, hvor det giver mening, bringer vi inklusionen på dagsordenen. Med 
forvaltning, ledere og politikere. Af samme grund har vi gennem flere år presset på for at få 
etableret et fortløbende, tværgående samarbejdsorgan, som skal følge og kvalificere inklusion-
sindsatsen (eller udmøntningen af børne- og ungestrategien, om man vil). 
 

Et forbedret samarbejde mellem skole og PPR 
Direktør Anne Vang Ramussen tog omsider handsken op og valgte sidste forår - i forlængelse af 
at samarbejdet ophørte med den nu forhenværende centerchef, Ulla Blom Kristensen - at sætte 
sig selv i spidsen for en stor arbejdsgruppe (bemandet med distriktsskoleledere, klubledere, 
pædagogiske ledere på skole og klub, afsnitsledere og teamledere i PPR og Socialafsnittet, BLF 
og BUPL). Vi har kontinuerligt haft møder lige siden - med målet om at sikre et tæt praksisnært 
samarbejde mellem skolevæsenet og PPR. 
 
Det er vores vurdering, at disse arbejdsgruppemøder allerede nu har været med til at skabe en 
stærkere forståelse mellem parterne, i hvert fald på det strategiske niveau. Vi har oplevet en 
langt større åbenhed og ærlighed omkring problematikkerne set fra flere forskellige vinkler, 
men en vigtig opmærksomhed er, at jo tættere vi kommer på den konkrete arbejdsopgave, de-
sto større bliver uenighederne. Bølgerne kan virkelig gå højt på disse arbejdsgruppemøder, hvil-

                                                
7
 DLF: Præstationskultur og trivsel i folkeskolen  

https://www.dlf.org/dlf-mener/praestationskultur-og-trivsel-i-folkeskolen
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ket i vores optik blot understreger nødvendigheden af at fortsætte arbejdet. Vi er nødt til at 
have et mere fælles billede af og forståelse for skolernes konkrete udfordringer. 
 
Selvom PPR har opstillet en række glimrende ambitioner om support til skolevæsenet, har for 
mange lærere givet udtryk for, at de ikke modtager en tilstrækkeligt kvalificeret support helt tæt 
på praksis. Frustrationsniveauet har været højt, både hos PPR-medarbejdere, der oplever lære-
re, der ikke er særligt modtagelige for vejledning og nye indsatser, og hos lærere, der oplever 
PPR-medarbejderne, der synes ude af trit med udfordringerne i en kompleks hverdag. 
 
Konkret har møderne været medvirkende til, at PPR har udfærdiget et supporthæfte til skoler-
ne, hvor man kan se, hvilke personer der er tilknyttet distriktet, og hvad de konkret kan tilbyde. 
Det lyder banalt, men mange lærere og ledere har ikke været bekendt med disse grundlæggen-
de informationer. Kommunens socialafsnit har udfærdiget en pixi-guide til det pædagogiske 
personale om underretning med en markering af, at det er muligt at ringe en underretning ind i 
stedet for at bruge timer på at veje sine ord på skrift. 
 
Der har også været flere eksempler på, at PPR i højere grad end tidligere søger det nære samar-
bejde. På flere skoler har PPR besøgt årgangsteam og deltaget i forebyggende sparring. Måske 
kan det i sig selv medvirke til bedre kendskab, relationsopbygning og nemmere adkomst til det 
forebyggende arbejde omkring en klasses problematikker. For én af udfordringerne med samar-
bejdet mellem PPR og skolerne har længe været, at PPR kommer for sent ind i sager, hvilket har 
været medvirkende til at skabe dårlige møder, hvor hverken lærere eller PPR-medarbejdere har 
oplevet et værdifuldt samarbejde.  
 
Alle parter ønsker at arbejde mere tværfagligt, så silotænkning undgås. Der er også enighed om, 
at børne- og ungestrategien er vores fælles udgangspunkt, og at responstiden skal være korte.  
 
Arbejdet er ingenlunde færdigt, og sandheden er nok også, at det er et arbejde, som aldrig fin-
der sin egentlige afslutning. Vores fælles ambition må dog være, at samarbejdet mellem de 
mange aktører kommer til at fungere bedre end hidtil.  
 
Tilbud på kanten af almenområdet 
Ved den seneste ændring af skolernes ressourcetildelingsmodel blev den centrale inklusionspul-
je konverteret til flere lokale midler, for at skolerne i højere grad kan anvende midlerne til lokale 
indsatser, der skal forebygge og håndtere elever, der tidligere ville have været visiteret til fx 
gruppeordninger.  
 
En vifte af små, specialiserede tilbud og aflastningsordninger er derfor opstået på kanten af al-
menrådet. Når man ser nærmere på beskrivelserne af de forskellige tilbud, spænder de vidt fra 
at være opholdssteder til elever, der har det svært i undervisningen her og nu, til at være mere 
grundigt beskrevne tilbud, der retter sig mod særlige fokusområder, hvor der er en intern visita-
tion til tilbuddet. Nogle tilbud kan tage imod elever, uden at der laves forhåndsaftaler, mens 
andre tilbud kræver en aftale og et formaliseret samarbejde mellem elevernes lærere og perso-
nalet i tilbuddet. De går under navne som ’Pitten’, ’Det stressreducerende tilbud’ (DST), ’Ram-
pen’ og ’Vendepunktet’.    
 
Vi hilser det velkomment, at der arbejdes på at udvikle sådanne tilbud, men samtidig er vores 
bekymring naturligvis, om der er den fornødne kvalitet i tilbuddene og et ordentligt arbejdsmiljø 
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for medlemmerne. Vi følger udviklingen tæt, og uanset hvad bør vi på et tidspunkt evaluere dis-
se tilbuds faglige kvalitet. 
 
 

4.1.6. OK18: ’Lærerkommission’, periodeforhandling og ’Ny start’ 
Den 16. december præsenterede ’Lærerkommissionens’ formand, Per B. Christensen, Lærer-
kommissionens rapport for KL og DLF og øvrige interesserede på et pressemøde. Dagen efter var 
alle tillidsrepræsentanter kaldt til stormøde i Odense for at modtage en lignende præsentation, 
hvorefter især Anders Bondo Christensen orienterede om, hvordan foreningen agter at anvende 
rapporten og dens anbefalinger i det videre arbejde for at lande en arbejdstidsaftale, når perio-
deforhandlingerne optages til marts. 
 
Rapporten indeholder væsentlige og anvendelige analyser, mens det skorter mere på brugbare 
anbefalinger. Det er imidlertid som forventet, da kommissionen har skullet balancere nogle an-
befalinger, der hverken tager parti for den en eller den anden part. Kommissionsrapportens 
altoverskyggende styrke er, at der nu er tilvejebragt et sådant fælles grundlag for de foreståen-
de forhandlinger, at man kan håbe, at arbejdsgiverne får sværere ved at undgå at forholde sig til 
”virkeligheden”.    
 
Kommissionen peger på (minimum) 5 udfordringer, der skal adresseres i forhandlingerne om en 
arbejdstidsaftale: 
 

1) Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, team-
samarbejde og faglig udvikling. 

2) En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag. 
3) En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer. 
4) Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegi-

ale samarbejde på skolen. 
5) Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og 

behov.    
 
Det bliver med andre ord endnu et spændende forår, hvor vi finder ud af, om vi for alvor kom-
mer tilbage på aftalesporet efter det skæbnesvangre forløb i 2013, som endte med den lovregu-
lering af vores arbejdstid, der på syvende år står som en skamstøtte for knægtelsen af ånden i 
den danske aftalemodel.   
 
Når det er skrevet, skal vi dog huske på, at vi aldrig har været på Lov 409’s arbejdstidsbestem-
melser i Ballerup, fordi vi heldigvis har en arbejdsgiver, som - inden for det muliges kunst - har 
gået forrest kommunalt. Af samme grund skal vi næppe forvente, at en central arbejdstidsaftale 
vil betyde det store for os lokalt, da vi hører til blandt højdespringerne, hvad angår arbejdstids-
vilkår.          
 
’Ny start’ 
OK18-aftalen indeholdt - udover nedsættelsen af Lærerkommissionen - et såkaldt ’Ny Start-
projekt’. Herunder besluttede parterne siden at iværksætte fire centrale samarbejdsprojekter 
under overskrifterne ’Viden i spil’, ’Realisering af Fælles Mål lokalt’, ’Dialog om skoleudvikling’ 
og ’Den gode skole’. Alle sammen projekter, der skal understøtte en positiv udvikling af folke-
skolen og give parterne fælles viden for det fortsatte arbejde. 
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Vores arbejde med et forbedret samarbejde mellem skole og PPR fangede KL’s og DLF’s interes-
se i en sådan grad, at vi - sammen med tre andre kommuner - har deltaget i workshops den 7. 
januar og 7. februar for at dele ud af vores erfaringer, når det kommer til at udvikle skolen i et 
samarbejde mellem forskellige positioner, perspektiver og fagligheder.  
 
 

4.1.7. Lokalaftalen og andre aftaler    
I Ballerup er man af tre omgange (2014, 2016, 2018) politisk lykkedes med at samle hele kom-
munalbestyrelsen bag en lokalaftale. Der er således bred politisk opbakning til at forfølge et 
fælles skolevæsen med ensartede arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere  
 
I indeværende skoleår har vi på dialogmøder mellem skoleledere, tillidsrepræsentanter, forvalt-
ning og Ballerup Lærerforening især drøftet følgende aftaleelementer: God skoleledelse, team-
samarbejde og fælles forberedelse, anvendelsen og håndteringen af den ”42. uge”, vikardæk-
ning med uddannede lærere, rekruttering og fastholdelse, retfærdig fordeling af opgaver og 
involvering af de ansatte i beslutninger (skoleudviklingskultur).  
 
Den løbende dialog mellem parterne er en forudsætning for, at der kan findes gode løsninger på 
de problemer, som opstår undervejs, og det er vores erfaring, at lokale sammenstød og uenig-
heder mindst lige så ofte beror på misforståelser eller kommunikationsbrist som på egentlig 
uenighed. Hvorom alting er, må vi konstatere, at der er endog meget langt imellem uenigheds-
sager om arbejdstid, hvilket er en god markør for, at samarbejdet fungerer, og der løbende fin-
des rimelige løsninger og kompromisser.  
 
Den 1. november tiltrådte Per Kensø som ny centerchef for C-SIK (’Center for Skoler, Institutio-
ner og Kultur’). Per kom fra en tilsvarende stilling i Slagelse Kommune, og det er et godt ud-
gangspunkt for at bestride en stilling, der mildest talt er en mundfuld i al sin bredde og kom-
pleksitet. Vi er allerede kommet godt fra start med samarbejdet, som vi er helt sikre på også 
fremover vil bygge på tæt dialog og stor gensidig tillid.     
 
Lokalaftalen er som bekendt treårig og udløber først efter næste skoleår i 2021. Det betyder, at 
vi forventeligt sætter os til forhandlingsbordet igen i vinteren 20/21. Det er vores klare fornem-
melse, at der er stor opbakning til lokalaftalen hele raden rundt, hvorfor vi satser på at kunne 
videreføre den med mindre justeringer. Forhandlinger og aftalestof lever imidlertid altid lidt sit 
eget liv, så vi må se, om det kommer til at forløbe ligeså smertefrit, som vi håber.   
 
Kommunens lønpolitik og -strategi 
Den 24. juni besluttede kommunalbestyrelsen formelt dén nye lønpolitik, som vi allerede ople-
vede på egen krop, da vi forhandlede lokalaftale sidste gang. Her forhandlede vi - som de færre-
ste har glemt - med et ultimativt krav om lønforringelser hængende over hovedet. Kommunens 
beslutning om ikke længere at ville være lønførende havde nemlig direkte indflydelse på vores 
forhandlinger, da vi i mange år har været lønførende på lærerområdet.  
 
Som en del af det samlede lokalaftalekompromis - hvor vi blandt andet lykkedes med at sænke 
undervisningsmaksimummet til 25 ugentlige lektioner - blev vi altså enige om en reduktion i de 
lokale løndele, og det har efterfølgende været magtpåliggende for os at markere, at det samti-
dig var sidste gang, at vi holdt for med løn. Således sendte vi også fra generalforsamling i 2019 
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en resolution8 til kommunalbestyrelsen, og vi har siden fuldt op i mere uformelle sammenhæn-
ge.  
 
Det er vores indtryk, at politikerne har forstået budskabet, og vi derfor ikke vil blive mødt af et 
lignende krav næste gang, men der er mange usikkerheder i spil - ikke mindst den kommende 
udligningsreform. 
Fra gruppen af fællestillidsrepræsentanter sendte vi desuden et brev til Økonomiudval-
get/kommunalbestyrelsen, hvor vi problematiserede den lønpolitiske linje. Det førte til, at for-
muleringen om ”ikke længere at ville være lønførende” røg ud og blev erstattet af mere mode-
rate vendinger. Alt i alt var der tale om godt fagforeningsarbejde på tværs af organisationer, 
men man skal være mere end almindelig naiv, hvis man tror, at vi dermed endegyldigt har af-
værget kommunens arbejde for Balleruplønninger på niveau med nabokommunernes.       
  
Vikarmodeller 
Sidste skoleår igangsatte vi arbejdet med at finde lokale vikarmodeller, der kan sikre, at flere 
vikartimer læses af uddannede lærere.  
 
I indeværende skoleår har distriktsskolerne afprøvet forskellige løsninger. På Måløvhøj Skole har 
man fagfordelt med 4 lektioner til én lærer i hver af skolens afdelinger, på Skovlunde Skole har 
man planlagt, at 20 % af vikarbudgettet skal gå til lærere, hvilket svarer til to stillinger, på Hede-
gårdsskolen har man eksperimenteret i gruppeordningerne, på Skovvejens Skole har man for-
søgt at lægge flere holddannelsestimer ud og på Baltorpskolen har lærere i udskolingen på afd. 
Grantoften fået timer til en vikarpulje. 
 
En hurtig konklusion er, at modellerne med fordel kan gøres endnu mere ambitiøse og omsig-
gribende, da løsningerne har vist sig at være mere rentable end forventet. Der er imidlertid et 
stort behov for fleksibilitet i vikardækningen, og det tilgodeses bedst, hvis vikartimerne vareta-
ges af lærere, der i forvejen har mulighed for fleksibilitet i deres grundskema.  
 
På alle skoler har man mod på at prøve flere og mere ambitiøse modeller af i det kommende 
skoleår, hvilket er en udvikling, som glæder os, samtidig med at vi følger den tæt, jf. vores politik 
på området9. Forhåbentlig kan det føre til én eller flere modeller, som alle kan se en fordel i. 
 
Tilsyn og gårdvagter 
Mange forhold bidrager til en skolehverdag, hvor belastningen af den enkelte lærer bliver for 
stor. Herunder kan medtages tilsynet med eleverne i skoletiden - ikke mindst i frikvartererne - 
der fylder stadig mere i takt med, at antallet af ansatte er blevet reduceret betydeligt over de 
seneste ti år, og eleverne i almindelighed kræver mere af os. Der mangler simpelthen åndehul-
ler.  
 
Kort før årsskiftet drøftede vi i Styrelsen omfanget af tilsynsforpligtelsen på skolerne, hvor vi - 
på baggrund af tillidsrepræsentanternes forudgående tilbagemeldinger - kunne konstatere, at 
der er relativt store forskelle på, hvor mange minutters tilsyn man skal føre med elevernes pau-
ser rundt omkring i skolevæsenet.  
 

                                                
8
 Generalforsamlingsresolution 2019  

9
 Generalforsamlingsvedtagelse 2015   

http://kreds21.dk/media/12238599/1-det-siges-at-naar-enden-er-god-er-alting-godt.pdf
http://kreds21.dk/media/6944671/gf15_vedtagelse-1.pdf
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Det er kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at der på den enkelte skole etableres fornødent 
tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv. Ved fornødent tillsyn 
forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurde-
ringen af de konkrete forhold. Beslutningen om udøvelsen af tilsynet træffes reelt af skolens 
ledelse inden for de mål, rammer og principper, som kommunalbestyrelsen, henholdsvis skole-
bestyrelsen, har fastsat. Det betyder altså, at der ligger et ledelsesmæssigt skøn til grund for 
omfanget af det tilsyn, der føres med eleverne. 
 
Tilsynsforpligtelsen var også en del af lokalaftaleforhandlingerne sidste gang, men her strandede 
en egentlig aftale ved, at skolelederne ønskede at løse problemet lokalt. Det er oplagt, at det 
lokale MED-udvalg udarbejder retningslinjer på området, hvis man ikke allerede har det. Forud 
herfor kunne man passende drøfte temaet på et skolemøde eller på et MED-formøde. 
 
 

4.1.8. De mindre medlemsgrupper 
Danmarks Lærerforening har over de senere år haft en særlig opmærksomhed på de såkaldte 
mindre medlemsgrupper. I Ballerup er der tale om børnehaveklasseledere, ansatte i PPR (logo-
pæder, pædagogiske vejledere og psykologer), ansatte på special-skoler/arbejdspladser, UU-
vejledere samt professionsbachelorer i kost og ernæring. Det er ikke alle grupper, der er rele-
vant ”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.     
 
I år ser der samlet set ud til at blive oprettet ligeså mange børnehaveklasser som sidste år, hvil-
ket er opmuntrende. Det dækker dog over, at et distrikt går én klasse ned, mens et andet går én 
klasse op.   
 
Ballerup Lærerforening mener, at skolerne bør understøtte en god skolestart ved at undgå for 
høje klassekvotienter, vel vidende at det er en svær balancegang mellem økonomisk bæredyg-
tighed og pædagogiske hensyn. Ressourcetildelingsmodellen understøtter en lavere klassekvoti-
ent, men der lægges faktisk op til, at den gennemsnitlige klassekvotient i 20/21 bliver 23,80 mod 
22,80 i indeværende skoleår. Det dækker så over, at der er indskrevet 476 elever mod 456 ele-
ver i år. Vi følger selvsagt udviklingen - ikke mindst, fordi der er udsigt til markant flere elever i 
skolevæsenet i de kommende år.   
 
PPR (C-BUR) 
I ’Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’ er der ansat mange forskellige faggrupper, der alle har 
særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og 
trivsel. Psykologer, konsulenter, socialrådgivere, logopæder, fysio- og ergoterapeuter samarbej-
der tværfagligt for at yde en faglig stærk og målrettet vejledning til gavn for kommunens børn 
og unge.  
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Mange forskellige faggrupper betyder også mange forskellige fagforeningsaktører, og det kan af 
og til give os nogle vanskeligheder med grænsedragninger og naturlige tilhørsforhold. I det store 
og hele samarbejder vi dog fint om det på tværs af fagforeningerne.  
 
PPR løser som en rådgivningsenhed typisk sine opgaver sammen med andre. Det er derfor en 
gennemgående tilgang i strategien, at PPR’s opgaveløsning ses i et samarbejdsperspektiv, hvor 
den fælles tilgang og ansvarstagen i arbejdet med børn og unge er i fokus. 
 
I disse år er fokus stærkt rettet mod 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 facilitatorer, indtil teamkoor-
dinatorerne selv kan løfte opgaven. 
 
Året har budt på en del samarbejde med PPR, hvilket er beskrevet i afsnittet ’4.1.5. Inklusion og 
specialundervisning’. 
  
UU-vejledningen  
I Ballerup blev UU-opgaven - qua ’Den Kommunale Ungeindsats’ (KUI) fra 1. august 2019 - for-
ankret i ungeafsnittet i ’Center for Arbejdsmarked’ ud fra devisen om, at en relativ stor andel af 
de unge i målgruppen vil profitere af nærheden til arbejdsmarkedsområdet. Det har vi fra Balle-
rup Lærerforenings side ikke været enige i, idet 90 % af UU-vejledernes opgaver vedrører grund-
skoleområdet, hvorfor en placering i ’Center for Børne- og Ungerådgivning’ (C-BUR) eller ’Center 
for Skoler, Institutioner og Kultur’ (C-SIK) synes væsentligt mere oplagt. 
 
Vi har nu været i gang i næsten ¾ år, og vi er desværre ikke imponeret over vores nye medlem-
mers velkomst i Ballerup. De har generelt savnet ledelsesopmærksomhed og klarhed over opga-
ven, og vi har oplevet store udfordringer i forbindelse med forhandling af lønaftaler. Vi overve-
jer løbende vores handlinger på feltet.  
 
Michaelskolen  
Sidste skoleår fik Ballerup Lærerforening tilknyttet en ny skole til sit ansvarsområde. Det sker 
ikke ligefrem hver dag. Der er tale om Michaelskolen, som er en Rudolf Steiner skole, der er be-
liggende i Hjortespring på grænsen til Herlev, dog i Ballerup Kommune. Den havde indtil da væ-
ret organiseret af Frie Skolers Lærerforening og har stort set ingen fagforeningstradition. Det 
betyder, at vi fortsat kæmper for at organisere lærerne, hvoraf kun et par stykker af de 20-25 
lærere står opført i vores medlemskartotek. Det er dog to mere end sidste år, og lidt har da også 
ret.   
 
 

4.1.9. Efter-/videreuddannelse  
Undervisningskompetencedækningen er gået minimalt tilbage, hvilket kan skyldes, at det er 
svært at finde kvalificerede lærere til de nye afgangsprøverettede valgfag i 7.-8.klasse. Her er 
manglen på musiklærere i øvrigt udslagsgivende for kommunens beslutning om ikke at oprette 
musik som valgfag i Ballerup. Det er en kedelig situation, der understreger det faktum, at musik-
lærere - ikke mindst til udskolingen - er svære at rekruttere.  
 
Uagtet årsagerne er det påfaldende, at vores kompetencedækning er temmelig lav i Ballerup. Vi 
hører faktisk til i bunden af Hovedstadsområdet, på trods af at vi relativt set har lettere ved at 
rekruttere lærere end så mange andre kommuner. På resultatsiden - målt ved afgangsprøver - 
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er vi da også rigtig godt med, hvorfor det kan være lidt svært at forklare sammenhængen. Den 
mest oplagte forklaring er måske, at kommunerne opgør disse data ret forskelligt.   
 
Skolevejlederne har nu gennemgået de tre moduler, som - efter kommunen vurdering - er til-
strækkeligt kvalificerende til at varetage funktionen. Nogle skoler har dog prioriteret at tilbyde 
skolevejlederne de resterende moduler, så de får en fuld vejlederuddannelse. 
 
BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) 
Kommunen har som bekendt forsøgt sig med en massiv efteruddannelsesindsats af alle lærere, 
og efter næste skoleår er BAL-uddannelsen afsluttet. Mange lærere mener ikke, at den tid, der 
bliver anvendt på BAL-uddannelsen, står mål med værdien. Det kan være ganske omfattende at 
gennemføre og følge op på en BAL-analyse, og står man i en klasse, hvor mange problematikker 
potentielt kan gøres til genstand for en analyse, er det lidt som at sætte et plaster på et brækket 
ben. Samtidig er det vigtigt, at samarbejdsstrukturen i teamet understøtter arbejdet med BAL, 
og det er desværre ikke altid tilfældet. 
 
Selvom BAL ikke er faldet i god jord alle steder - og ikke har levet op til forventningerne om at 
nedbringe udgifterne til det specialiserede område - har efteruddannelsen, efter vores opfattel-
se, medvirket til, at det pædagogiske personale har fået et mere fælles sprog, når der skal analy-
seres på svære situationer i og omkring undervisningen.  
 
 

4.1.10. 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 forhold, der er lidt uden for kategori, men som medlem-
merne ikke skal snydes for.    
 
Kasperskolen i nye omgivelser 
Den 12. august var ikke alene første skoledag på Kasperskolen efter sommerferien - det var også 
første skoledag under nye rammer i de bygninger, som tidligere tilhørte ’Københavns Dag- og 
aftenseminarium’, men nu huser blandt andre Kasperskolen. Der blev holdt taler af skolens le-
der, Merete Frederiksen, og udvalgsformanden, Peter Als, og efterfølgende blev de inviterede 
vist rundt i de nyindrettede og særdeles flotte lokaler.    
 
Det er ikke ligefrem hverdagskost, at en skole flyttes til helt nye omgivelser, og det har naturlig-
vis krævet en stor indsats fra alle involverede. Så meget desto mere kan man glæde sig over, at 
der fra alle sider udtales en stor tilfredshed med resultatet.    
 
Ny ferielov 
Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Frem til den-
ne dato gælder de hidtidige regler, men der er som overgangsordning indført en forkortet op-
tjenings- og afholdelsesperiode.  
 
Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at ferie optjenes og afholdes 
sideløbende. Der har været en del usikkerhed omkring ferieafholdelse generelt, og der er i skri-
vende stund fortsat uafklarede spørgsmål, som vi tumler med. Det korte af det lange er imidler-
tid, at vi forventer at finde fornuftige løsninger, da vi har en arbejdsgiver, som er mindst ligeså 
interesseret i at få det til at fungere optimalt, som vi er.    
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4.2. Arbejdsmiljøforhold 
 
4.2.1. Det generelle arbejdsmiljøarbejde 
I slutningen af oktober mødtes næstformanden og fællesarbejdsmiljørepræsentanten - sammen 
med en masse andre kredse i regi af Hovedstaden Vest - med undervisningsministeren. Pernille 
Rosenkrantz-Theil blev her gjort opmærksom på, at vi finder det dybt problematisk, at Arbejds-
tilsynet tilsyneladende alene har hjemmel til at gentage påbud og ikke kan udstede bødepålæg 
eller andre kontante konsekvenser, når det psykiske arbejdsmiljø bliver ved med at være over-
belastet, som vi fx ser det på Baltorpskolen. Det fangede ministerens opmærksomhed, og hun 
gav håndslag på, at hun ville tage det videre til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Vo-
res fællesarbejdsmiljørepræsentant blev efterfølgende kontaktet af Undervisningsministeriet og 
bedt om en uddybning af problematikken, hvilket skaber håb om en ændring af praksis.  
 
Derudover ved vi, at analyseinstituttet ’Epinion’ og konsulenthuset ’Team Arbejdsliv’ - på bestil-
ling fra Arbejdstilsynet - er i gang med at indhente feedback og inputs fra virksomheder og or-
ganisationer i forhold til en ny praksis i forbindelse med påbud. Som følge af Folketingets nye 
arbejdsmiljøaftale får Arbejdstilsynet nemlig fra 2020 mulighed for at erstatte et påbud med en 
’aftale ved mistanke’. Forskellen på et påbud og en ’aftale ved mistanke’ er, at Arbejdstilsynet 
ikke må give vejledning ved et påbud, hvilket derimod er intentionen bag ’aftale ved mistanke’. 
 
Inden Arbejdstilsynet iværksætter denne mulighed, vil de gerne have et udvalg af danske virk-
somheder og organisationer til at give gode råd. Baltorpskolen blev derfor - blandt mange andre 
arbejdspladser - kontaktet, fordi skolen tidligere har fået påbud fra Arbejdstilsynet. Inden skolen 
nåede at reagere, var der dog allerede indløbet rigeligt med positive tilbagemeldinger om delta-
gelse, så Baltorpskolen deltager ikke. 
 
Ny vejledning fra Arbejdstilsynet om krænkelser 
Arbejdsmiljøudvalget i Ballerup Lærerforening har i 2019 deltaget i arbejdet med tilpasning af 
kommunens ’retningslinje for vold, trusler og chikane’. De væsentligste tilpasninger er:  
 

 Indførelse af begrebet ’krænkende hændelser’, som en fælles betegnelse, der dækker al-
le hændelser med vold, trusler og anden krænkende adfærd. 

 Tilpasning af definition for ’vold, trusler og anden krænkende adfærd’, så denne er i fuld 
overensstemmelse med AT-vejledning D.4.3-4 om vold.  

 Alle hændelser med ’vold, trusler og anden krænkende adfærd’ registreres elektronisk. 

 Nærmeste leder skal i samråd med skadelidte i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den en-
kelte hændelse tillige skal anmeldes som en arbejdsskade. 

 Grundlaget for vurderingen er skadelidtes egen oplevelse af, hvor meget hændelsen har 
påvirket vedkommende. 

 
Arbejdsmiljørepræsentanterne i Ballerup Lærerforening har deltaget i drøftelserne og peget på 
eventuelle faldgruber i tilpasningerne. Den tilpassede retningslinje blev besluttet på Hoved-MED 
den 16. januar 2020. Det elektroniske anmeldelsessystem starter i april 2020. Det er indiskuta-
belt, at der nu udestår et arbejde på skolerne med at blive enige om praksis for anmeldelser.  
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution. 
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Lærerens Dag 
Dagen blev fastlagt af UNESCO i 1994 for at huske på UNESCO’s og ’International Labour Organi-
sations’ “Rekommandation om Lærerens status”, der blev formuleret den 5. oktober helt tilbage 
i 1966. Formål er at få lærerens vitale, samfundsmæssige betydning frem i lyset. 
 
Den 5. oktober faldt i 2019 på en lørdag, så de flest skoler fejrede dagen den 4. oktober med 
kage/morgenbrød. Derudover blev dagen festligholdt på forskellig vis på skolerne af forældre, 
ledelse, elevråd og skolebestyrelse. 
 
 

4.2.2. Social kapital  
Den samlede måling for 2019 viser ingen signifikante bevægelser i forhold til tidligere målinger:  
 

 
 
De første år havde tre områder notorisk lav social kapital: ’Involvering af ansatte i beslutninger’, 
’arbejdet fordeles retfærdigt’, ’samarbejdet mellem ledelsen (distriktsskoleleder) og de ansatte’. 
 
Ser man på udviklingen fra 2016 til 2019, kan man imidlertid konstatere fremgang. Det er såle-
des andet år, hvor det ”kun” er ’Involvering af ansatte i beslutninger’, der har lav social kapital. 
Det er selvfølgelig ærgerligt, at den fortsat er lav, men der er trods alt sket en udvikling i den 
positive retning. 
 
Målingen viser også, at det nære samarbejde med den nærmeste leder fungerer godt. Det kol-
legiale samarbejde har gennem alle årene været vurderet højt, mens en sidste af de tre højde-
springere er ’stoler de ansatte på hinanden’.  
 
Det er også tydeligt, at lærere i højere og højere grad er tilfredse med egen leverede indsats. 
Det er til gengæld trist at konstatere, at vi ikke bevæger os i forhold til ’at hjælpe kollegaer der 
har for meget at lave’. Det kan overvejes, om man har svaret på, om man selv synes, at man har 
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haft for meget at lave og ikke har fået hjælp, eller om man ser kollegaer, som man synes har for 
meget af lave, men som ikke får hjælp af andre. Uanset tolkning, er konklusionen, at der er en 
oplevelse af at have for meget at lave, og at man ikke får hjælp - sandsynligvis fordi kollegaer 
ikke har overskud til at hjælpe. 
 
Når vi ser på udviklingen i den samlede måling, er det lykkedes indskolingen og udskolingen at 
rykke sig 5-7 point, hvorimod mellemtrinnet nærmest har status quo. I den samlede måling er 
mellemtrinnet jævn/middel, hvor indskolingen og udskolingen har flere højdespringere. 
 
Grundlæggende kan det siges, at den sociale kapital for ansatte på skolerne i Ballerup over åre-
ne er blevet bedre. 
 
 

4.2.3. Sygefravær og arbejdsskader  
Der er stor politisk opmærksomhed på sygefraværet i kommunen, fordi det på et tidspunkt lå 
meget højt, hvorefter det blev nedbragt betragteligt, men nu ser ud til at stige igen. På skoleom-
rådet er der tale om en stigning på 0,2 procentpoint, når 3. kvartal 2018 sammenlignes med 3. 
kvartal 2019, hvilket ikke kan siges at være statistisk signifikant. Desuden er det fra et lavt leje.   
 
Kommunens mål er naturligvis at have et lavt sygefravær, hvilket betyder, at det skal ligge i den 
bedste fjerdedel af kommunerne i Hovedstadsregionen. Jo flere medarbejdere, der hver dag 
møder på arbejde, jo bedre mulighed er der selvsagt for at levere god kvalitet i kerneopgaven.  
 
Kommunaldirektøren understreger, at det er vigtigt at fastholde ledelsesansvaret for arbejdsmil-
jøet, og det er primært de arbejdsmæssige forhold, som skal være i fokus i forhold til sygefra-
vær. Hoved-MED ønsker, at vi skal turde gå ”lidt tættere på” for at finde årsager og løsninger. 
Her har arbejdsmiljørepræsentanterne, arbejdsmiljøudvalget og de lokale TRIO’er en opgave og 
et ansvar. 
 
Arbejdsskader  
Der er i 2019 anmeldt 107 arbejdsskader fra Ballerups skoler. Størstedelen af arbejdsskaderne 
er forårsaget af udadreagerende elever. Antallet af anmeldte skader ligger højere end tidligere 
år (fx 74 i 2018), og der er skolerne imellem stor forskel på antallet. AMR er altid behjælpelig 
med at udfylde diverse dokumentationsskemaer, og selvom det kan virke ligegyldigt - og som en 
ubekvem og uoverskuelig ekstraopgave - skal det gøres, da disse data er vigtige.  
 
 

4.2.4. Skolesager 
Hedegårdsskolen har det forgangne år modtaget påbud fra Arbejdstilsynet på områderne ’vold 
og trusler’ og ’høje følelsesmæssige krav i arbejdet’, der dog hurtigt er blevet imødegået efter 
en skoleindsats.  
 
Baltorpskolen er igen blevet varslet om påbud fra Arbejdstilsynet på områderne ’vold og trus-
ler’, ’arbejdsmængde og tidspres’ samt ’høje følelsesmæssige krav i arbejdet’, og skolen har si-
den 2013 modtaget 6 påbud inden for det psykiske arbejdsmiljø. Ballerup Lærerforening sendte 
i 2019 resolutionen “Ingen Ballerupskole bør modtage et påbud fra Arbejdstilsynet”. Der er al-
vorligt brug for at få brudt den ulykkelige stime af påbud og skabt et skoletilbud, hvor ansatte og 
elever trives og udvikler sig. Derfor glæder det os meget, at der i budgetaftalen for 2020 omsi-
der er indskrevet en indsats for skolen.  
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4.3. Kursus- og organisationsforhold 
 
4.3.1. Danmarks Lærerforening  
Ballerup Lærerforening er i den privilegerede situation, at foreningen har to medlemmer af Ho-
vedstyrelsen. 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 kredse på Vestegnen, der dels består 
af et formands- og næstformandsforum, hvor vi mødes jævnligt, dels af mere fagopdelte samar-
bejdsudvalg 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 sam-
me problemstillinger på tværs af kommunerne. Der er desuden 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 
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 at beslutte de 
overordnede linjer 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 
under lup: ’Folkeskoleideal’, ’Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start’ og ’Er vi 
gearet til fremtiden?’ 
 
Det altoverskyggende samtaleemne i korridorerne var dog valget af næstformand, fordi vores 
kredsformand - som I ved - kandiderede til næstformandsposten i et kampvalg mod den sidden-
de Dorte Lange. Det udviklede sig så reelt til et formandsvalg, da Anders Bondo Christensen til-
kendegav, at han ikke ønskede en ny næstformand og således ville trække sig, hvis Dorte Lange 
tabte valget. Det blev dog ikke aktuelt, da hun vandt et relativt tæt valg, og det siddende for-
mandskab således kan fortsætte.  
 
Hovedstyrelsesvalg  
Blandede følelser prægede Ballerup Lærerforening, da resultatet af Hovedstyrelsesvalget indløb 
den 3. december; stolthed, glæde og lettelse fyldte os, men der var også store mængder malurt 
i bægret. Det lykkedes nemlig at få stemt to ud af tre Ballerupkandidater ind i Hovedstyrelsen - i 
sig selv imponerende for en mellemstor kreds som vores - men det betød altså samtidig, at Jea-
nette Sjøberg ganske uforståeligt ikke opnåede genvalg.  
 
Vi sikrede ellers en skyhøj stemmeprocent. Svimlende 88 % af medlemmerne i Ballerup fik afgi-
vet deres stemme mod de også historisk flotte 58,2 % på landsplan, og vi fik således igen landets 
højeste stemmeprocent. Det er en ære at være valgt i Ballerup, og det er med enorm stolthed, 
vi igen kan udråbe, at lærerne i Ballerup er skabt af et helt specielt materiale. Tak for jeres 
stemmer, jeres engagement og jeres ihærdighed! 
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4.3.2. Ballerup Lærerforening  
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Lærer-
forening.  
 
Arbejdsfordelingen på Bydammen 9  
Efter mange års dedikeret og dygtigt arbejde valgte Lea Schmidt (Kursus- og Organisationsud-
valget) og Lisbeth Kruse (Arbejdsmiljøudvalget) at trække sig fra udvalgsformandsposterne. Det 
gav os anledning til at vurdere, om vi havde organiseret os bedst muligt, hvilket faktisk førte til, 
at vi foretog nogle justeringer, således at vores kasserer, som i forvejen lægger en del timer på 
Bydammen, tager en udvalgsformandsopgave. Fra det kommende skoleår overgår samme 
skæbne næstformanden, og så er vi egentlig tilbage, hvor vi har været tidligere. I bund og grund 
handler det om, at vi kontinuerligt må vurdere, om vi bruger medlemmernes penge bedst mu-
ligt, og om der er en fornuftig balance mellem vores frikøb og de opgaver, vi skal løse.  
 
I øvrigt indstiller vi et samlet antal frikøbstimer, som - med få justeringer i nedadgående retning 
- ligner niveauet for de foregående år, da vi vurderer, at det er passende.   
 
Medlemsopbakning og fællesskab 
Det er ikke på samme måde som tidligere naturgivent, at man er medlem af sin overenskomst-
bærende fagforening og bakker op om kollektive løsninger. Det skal vi vedholdende tage hånd 
om og hjælpe hinanden med.  
 
Organisationsgrad 
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 udvik-
lingen meget tæt, og vi forventer, at vores medlemmer også medvirker til at forklare nytilkom-
ne, at det er en endog rigtig god idé at være medlem af sin fagforening.   
 
Den involverende fagforening 
Hvordan støtter vi som fagforening bedst op om, at alle tænker i de bedste løsninger for kollek-
tivet og arbejdspladsen som helhed - også på længere sigt? 

 
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 arbejder vedhol-
dende på at blive endnu klogere på, hvad der skal til for at styrke fællesskabet og få stor med-
lemsopbakning og tilslutning til foreningens initiativer og arrangementer - fra alle arbejdsplad-
ser.    
 
I løbet af foråret indleder vi et samarbejde med Rasmus Jon Nielsen fra ’DeltagerDanmark’, der 
er en idébåret socialøkonomisk virksomhed, som hjælper alt fra medlemsorganisationer over 
aktivistgrupper til kommuner og ministerier med at nå deres mål ved at engagere borgere, 
medarbejdere eller medlemmer i at handle sammen på fælles problemer eller drømme. Om vi 
bliver mere inspireret af ham, end han bliver af os, må tiden vise, men vi vil i hvert fald gerne 
sætte yderligere fokus på, hvordan vi får kollektiv indflydelse på beslutninger.  
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Rundtur til ’Faglig klub’ 
Også i år nåede formandskabet rundt på næsten alle skoler/arbejdspladser, og vi havde valgt, at 
vi langt overvejende ville lægge ører til dét, som fylder for medlemmerne, hvorfor vi typisk ikke 
havde et oplæg med. Vi hørte blandt andet om inklusion, vold og trusler, samarbejdet med le-
delsen, skoleudvikling og indflydelse, tidspres og stor opgavemængde, elevtilsyn, skolestruktur 
og udskolingslinjer, klasselærerrollen, samarbejdet med andre faggrupper og PPR samt digitali-
sering og undervisningsmateriale. Der skal lyde en stor tak for alle medlemsbidragene. De er 
som altid meget værdifulde for os.  
 
Personsager  
Arbejdet med personsager er en uhyre vigtig og tidskrævende del af kredsens arbejde, som i 
sagens natur ikke kan refereres konkret. Det er kredsens stille og usynlige arbejde, men med en 
uvurderlig 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 fort-
sat sådan, at vi generelt har et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen, herunder skole-
lederne 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. 
 
Vi er pt. i gang med en større oprydning i Facebookgruppen, da vi efterhånden har mange med-
lemmer af gruppen, som ikke længere er medlemmer af Ballerup Lærerforening.  
 
 

4.3.3. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Ballerup Lærerforening er repræsenteret i Hoved-MED ved formanden og ved vores fællesar-
bejdsmiljørepræsentant samt i Center-MED for ’Skoler, institutioner og Kultur’ (C-SIK) ved både 
formanden, næstformanden og fællesarbejdsmiljørepræsentanten.  
 
Hoved-MED 
I Hoved-MED - og i tilknyttede udvalg - har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med 
indsatsen i forhold til social kapital, APV og sygefravær, foruden lønpolitik og -strategi, retnings-
linje for kompetenceudvikling, evaluering af MED-aftalen, kommunens ledelsesgrundlag, data-
sikkerked, sundhedspolitik, GDPR, valg til MED- og arbejdsmiljøorganisationen, ny ferielov, luk-
ning af feriefonden, omprioriteringspuljen, ny administrativ organisering, dokumentation af og 
kvalitet i kerneopgaven, ’retningslinje for krænkende hændelser’ og arbejdsgiverens sociale an-
svar.     
 
Center-MED 
I Center-MED - og i tilknyttede udvalg - har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med 
indsatsen i forhold til social kapital, APV og sygefravær, foruden digitalisering, Aula, justeringer 
af styrelsesvedtægten, ’Fællesskabsmodellen’, arbejdsgruppen C-SIK/C-BUR, kapacitet i dagtil-
bud, vedligeholdelse af skoler og faglokaler, ’tilbudsviften’ og kvalitet i BFO og klub.     
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Derudover eksperimenteres der fortsat med en ny model, hvor der - udover i det samlede Cen-
ter-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 sam-
mensætte dagsordener, som giver mening for alle faggrupper. Erfaringerne indtil nu er positive 
på skoleområdet, mens det kniber mere på daginstitutionsområdet. Der er tale om en forsøgs-
ordning, som vi - på grund af skiftet af centerchef - har fået forlænget med endnu et år, hvorfor 
den skal evalueres til sommer med henblik på en beslutning om, i hvilken form den skal videre-
føres - om overhovedet.  
 
Lokal-MED 
Formøderne til Lokal-MED organiseres meget forskelligt: Skolevis, matrikelvis og nogle endda 
med både pædagoger og TAP’er (tekniskadministrativt personale). Formøderne bør have 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 demokratiske processer, men også sammenholdet på lærerværelset.  
 
Vi har i Styrelsen drøftet de forskellige måder, som formøder til lokal-MED afvikles på rundt om-
kring i skolevæsenet, da vi er bekendte med, at det til tider kan være udfordrende for TR at få 
det til at give fornøden mening for alle. Ledelsen bakker op om møderne, da de ser stor værdi i, 
at de tillidsvalgte kommer med et bredt mandat fra lærerne, og derfor er det bydende nødven-
digt, at alle medlemmer går til dem med ønsket om at klæde sine lokale repræsentanter bedst 
muligt på. Vi tillidsvalgte er fuldstændig afhængige af medlemmernes deltagelse og engage-
ment.   
 
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 hørt til ét af de 
mere stille af slagsen, da de administrative medarbejdere, som leverer den konkrete arbejdsind-
sats i udarbejdelsen af retningslinjer, har været ophængt af mange andre opgaver, og vi desu-
den har været i gang med implementeringen af flere omfattende retningslinjer. Det har egentlig 
været lidt utilfredsstillende, så i 2020 får udvalget forhåbentlig lidt mere fra hånden.  
 
Retningslinjerne kan umiddelbart forekomme en anelse fjerne fra det daglige arbejde, men de 
har stor værdimæssig, strategisk og praktisk betydning for de tillidsvalgtes muligheder for at 
sikre medlemmernes ansættelsesmæssige rettigheder og vilkår og skabe forbedringer. 
 
Fællesarbejdsmiljørepræsentanten (FAMR)  
Vi er efterhånden ved at se konturerne af de muligheder, der er for vores FAMR-funktion, når 
det kommer til arbejdsmiljøforbedringer på alle tre niveauer i MED-systemet - gennem en tæt 
kobling til Styrelsen. Det er dog en så ny funktion, at den fortsat er under udvikling.  
 
Fra indeværende skoleår er FAMR også formand for vores arbejdsmiljøudvalg, hvilket yderligere 
bidrager til at binde arbejdsmiljøarbejdet sammen.  
 
Samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt, ikke mindst for 
at skabe en fælles medarbejderlinje i MED-systemet. Samarbejdet er tæt og respektfuldt, og vi 
er generelt gode til at bakke op om hinanden, når det er nødvendigt. 
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4.3.4. Afholdte arrangementer  
Herunder oplistes de væsentligste.  
 
Primært for aktive medlemmer og/eller medlemmer af Styrelsen:  

 Ordinær generalforsamling i Baltoppen den 15. marts. Ca. 220 medlemmer deltog. 

 Styrelsens årlige forårsseminar på Frederiksdal den 28.-29. marts. Styrelsen. 

 Sommerafslutning den 4. juni. Styrelsen. 

 Fælleskonference på Hedegårdsskolen den 3. september. Tema: “Elevernes læring, triv-
sel og udvikling - bruger vi ressourcerne klogt nok?”. Styrelsen, TR-suppleanter og ar-
bejdsmiljørepræsentanter, skoleledere, repræsentanter fra kommunens administration 
og flere politikere, herunder borgmesteren og formanden for Børne- og Skoleudvalget 

 Kursusdag på Frederiksdal den 16. september. Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter. 

 Møde for nye medlemmer den 7. oktober. Formandskabet, Styrelsen og nye medlemmer. 

 Styrelsens efterårsseminar i kredshuset den 25. november. Styrelsen. 

 Julefrokost den 6. december. Styrelsen. 
 
Der er i skrivende stund 582 aktive medlemmer. 

 
 

For pensionister: 

 Forårsturen gik til ’Den Russiske Kirke’ (Aleksander Nevskij Kirke) i Bredgade. Efterføl-
gende var der arrangeret frokost i ’Cafe Petersborg’, Bredgade. Der deltog 3 gange 25 
medlemmer. 

 Sommerudflugten var henlagt til Svanemøllebugten, Østerbro, hvor vi havde bestilt fro-
kost på ’Cafe Sundet’. Vi startede arrangementet med storytelling af Hans Laurens. Der 
deltog 125 medlemmer. 

 Efterårsudflugten gik til ’Kunstmuseet Arken’, hvor der var en særudstilling om maleren 
Picasso. Frokosten blev indtaget i ’Cafe Hummeren’ i Ishøj Havn. Der deltog 60 medlem-
mer. 

 
Der er i skrivende stund 324 pensionerede medlemmer. 
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5. 

Regnskaber 
 
 

5.1. Styrelsens påtegning 2019 
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5.2. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2019 
 

Budget 19 Regnskab 18

Indtægter DKK DKK DKK

Kontingenter 2.300.000 2.317.615 2.290.745

Administration af fonde 34.000 34.000 34.000

AKUT-fonden 235.000 245.476 238.000

DLF mm. 349.000 359.916 234.040

Husleje 154.000 121.443 151.291

Indtægter i alt 3.072.000 3.078.450 2.948.076

 

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -250.000 -158.925 -527.302

Pensionister -50.000 -40.246 -38.104

Styrelsen -130.000 -128.272 -83.978

Hovedstaden Vest -30.000 -22.960 -22.400

Kørsel -5.000 -5.182 -4.211

I alt -465.000 -355.585 -675.995

1. salen: Frikøb -1.670.000 -1.595.151 -1.573.563

Honorarer -250.000 -250.000 -250.000

Rengøring -45.000 -46.829 -39.329

Forsikringer & afgifter -12.000 -11.261 -11.061

I alt -1.977.000 -1.903.241 -1.873.953

Administration: Kontorhold -130.000 -113.718 -115.455

Lokaleudgifter -65.000 -60.370 -69.381

Statsautoriseret revision -20.000 -18.750 -18.750

I alt -215.000 -192.837 -203.586

Ejendommen: Drift -50.000 -53.287 -39.576

Istandsættelse ejendom -50.000 -24.475 -363

I alt -100.000 -77.762 -39.939

Diverse: Medlemsaktiviteter -5.000 -1.592 -1.000

Konflikttilsagn -2.000 -1.875 -1.870

Gaver -8.000 -5.906 -6.709

Støttebeløb -5.000 -1.000 -2.000

I alt -20.000 -10.373 -11.579

Omkostninger i alt -2.777.000 -2.539.800 -2.805.051

Driftsresultat 295.000 538.650 143.025

Finansielle poster
Afskrivninger -68.000 -68.216 -68.216

Renter mellemregning fondene -5.000 0 -923

Renter Solidaritetsfonden -30.000 -28.250 -28.250

Andre renter 5.000 3.217 4.353

Årets resultat 197.000   445.401 49.989

 

Regnskab 19
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5.3. Balance for Ballerup Lærerforening 2019 
 

Regnskab 18

Anlægsaktiver DKK DKK

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121                1.940.121              

Vinduer 0 30.375                    

Inventar 24.240                     33.992                    

Renovering 735.193                   763.282                 

Anlægsaktiver i alt 2.699.554                2.767.770              

Omsætningsaktiver

Bankindeståender 972.779                   1.558.775              

Tilgodehavender kontingent 4.690                        6.700                      

Anden forudbetaling 4.964                        999                         

Tilgodehavender Særlig Fond 0 0

Andre tilgodehavender 612 515

Omsætningsaktiver i alt 983.045                   1.566.989                

  

Aktiver i alt 3.682.600                4.334.759              

Egenkapital

Egenkapital primo 1.701.689                1.651.700              

Årets resultat 445.401                   49.989                    

Egenkapital ultimo 2.147.090                1.701.689              

Hensatte forpligtelser

Garantisum frikøb og pension 740.000                   740.000                 

Støttebeløbskonto 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 740.000                   740.000                 

Langfristede gældsforpligelser

Skyldig Solidaritetsfonden 565.000                   565.000                 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 565.000                   565.000                 

Kortsigtede gældsforpligtelser

Skyldig Solidaritetsfonden 34.565                     62.185                    

Skyldig Særlig Fond 10.264                     17.485                    

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 0 1.018.832              

Depositum lejemål 29.000                     21.000                    

Skyldig DLF-kontingent 0 0

Skyldig A-skat 0 0

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 0 0

Skyldige omkostninger 156.681                   208.569                 

Kortsigtede gældsforpligtelser i alt 230.510                   1.328.070              

Gældsforpligtelser i alt 795.510                   1.893.070              

Passiver i alt 3.682.600                4.334.759              

Regnskab 19
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5.4. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2019 
 

Regnskab 19 Regnskab 18

Indtægter DKK DKK

Renter 271                       187                       

Obligationsrenter 0 0

Rente lån til BLF 28.251                 28.250                 

Renter mellemregning 0 665                       

Kursreguleringer, værdipapirer 61.999                 0

Udbytter 10.053                 35.900                 

Indtægt i alt 100.574         65.002           

Omkostninger
Revision -10.000               -10.000               

Administration -9.000                 -9.000                 

Medlemsmøder 0 0

Kursreguleringer, værdipapirer 0 -70159

Gebyrer 0 0

Omkostninger i alt -19.000          -89.159          

Resultat  81.573        -24.156      

Regnskab 19 Regnskab 18

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 79.497 26.605                 

Obligationer 810.205 748.206              

Periodiserede obligationsrenter 0 0

Lån til BLF 565.000 565.000              

Tilgodehavender hos BLF 34.565 62.185                 

Tilgodehavender udbytteskat 617 6.315                   

Aktiver i alt 1.489.884 1.408.312 

Passiver
Egenkapital primo 1.398.312 1.422.468           

Årets resultat 81.573 -24.156               

Egenkapital i alt 1.479.885 1.398.312           

Afsat  revision 10.000 10.000                 

Passiver i alt 1.489.884 1.408.312 

Resultatopgørelse 2019

Balance ultimo 2019
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5.5 Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2019 
 

Regnskab 19 Regnskab 18

Indtægter DKK DKK

Renter 3.342                   3.995                   

Obligationsrenter 10.623                 15.083                 

Kursreguleringer, værdipapirer 99.404                 -                       

Udbytte aktier 18.584                 72.216                 

Indtægt i alt 131.952         91.294           

Omkostninger
Revision -10.000               -10.000               

Administration -25.000               -25.000               

Andre omkostninger -1.635                 -1.484                 

Kursreguleringer, værdipapirer 0 -149.078             

Renter mellemregninger 0 258                       

Gebyrer -1.113                 -1.143                 

Omkostninger i alt -37.748          -186.447        

Resultat 94.205        -95.153      

Regnskab 19 Regnskab 18

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 1.051.662 850.469              

Obligationer 1.856.081 1.946.222           

Periodiserede obligationsrenter 0 0

Tilgodehavende BLF 10.264 17.485                 

Tilgodehavende udbytteskat 638 10.264                 

Aktiver i alt 2.918.645 2.824.440 

Passiver
Egenkapital primo 2.814.440 2.909.593           

Årets resultat 94.205 -95.153               

Egenkapital i alt 2.908.645 2.814.440           

Afsat revision 10.000 10.000                 

Gæld til BLF 0 0

Passiver i alt 2.918.645 2.824.440 

Resultatopgørelse 2019

Balance ultimo 2019

 



33 
 

5.6. Uafhængig revisionspåtegning 
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5.7 Kritisk revision 
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5.8. 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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5.9. Kassererens beretning 
 
2019 har været et lidt stille år i Ballerup Lærerforening, når det kommer til arrangementer, hvil-
ket også afspejles i regnskabet, der viser et pænt overskud på godt 445.000 kr. Vi havde i forve-
jen budgetteret med overskud, som vi typisk gør i år uden medlemsweekend, men overskuddet 
er blevet noget større end forventet. Det skyldes især, at vi ikke har afholdt et efterårsarrange-
ment for vores medlemmer, hvilket vi egentlig havde planlagt med. Vi valgte i forbindelse med 
næstformandsvalget i Danmarks Lærerforening at afvente resultatet og se, om vi skulle afholde 
afskedsreception for vores formand. Det blev som bekendt ikke aktuelt, og konklusionen blev 
så, at vi undlod at stable noget andet på benene, da det forestående Hovedstyrelsesvalg også 
krævede vores opmærksomhed - og det i øvrigt var vores vurdering, at der ikke blev skreget på 
et medlemsarrangement. 
 
Til gengæld har Styrelsen i år brugt flere penge end sidste år. Det skyldes, dels at vi pga. af kon-
fliktvarslet i 2018 aflyste vores forårsseminar, hvorfor udgiften det år var kunstigt lav, dels at vi 
fra 2019 besluttede at bruge Danmarks Lærerforenings egne kursusejendomme i forbindelse 
med kurser, seminarer og lignende. De er nemlig en smule dyrere, end de steder vi ellers har 
benyttet, men til gengæld er vi sikre på, at de har overenskomst, og så holder vi også pengene 
inden for ”familien”. 
 
Pr. 31. juli fraflyttede ’Den kloge krop’ deres erhvervslejemål i vores stueetage, da de havde 
brug for mere plads. Trods opslag på diverse ejendomsportaler, lykkedes det os først at få en ny 
lejer pr. 1. februar 2020, hvor vi kunne byde velkommen til fodterapeut Pernille Sutrow. Det er 
vores vurdering, at vi med Pernille har fået en god og stabil lejer med en solid virksomhed, som 
vi kan forvente at have boende i rigtig mange år. Det vakante lejemål har naturligvis betydet en 
lavere lejeindtægt, ligesom vi har brugt penge på at istandsætte lejemålet til den nye lejer. En 
del af de udgifter bliver dog først en del af regnskabet for 2020.   
 
Sidste år kunne vi fortælle, at det medlemsfald, vi har været ramt af i en årrække, endelig var 
stoppet, og at medlemstallet var stabiliseret. I år kan vi ydermere glæde jer med, at medlemstal-
let har haft en lille stigning.  
 
De fleste af vores kollegaer på skolerne er medlemmer af foreningen, men vi har især mange 
vikarer - ofte såkaldte ”4. g’ere” - gående med både faste timer og vikartimer, som ikke er med-
lemmer. Da Danmarks Lærerforening har en funktionsoverenskomst - som betyder, at alle, der 
er omfattet af overenskomsten, i princippet opnår lige adkomst til ”værdierne” - anbefaler vi 
også vikarer et medlemskab, og vi oplever da også af og til at de melder sig ind. Desværre sker 
det ofte først, når de har fået problemer af den ene eller den anden art ude på arbejdspladsen, 
og her viser det sig så, at der er ganske meget rod i deres ansættelsesforhold. Vi vil derfor op-
fordre til, at I hjælper jeres tillidsrepræsentanter med at sprede det glade budskab om, at man 
selvfølgelig er medlem af en fagforening - også som vikarer. 
 
Med årets pæne resultat kan vi fortsat bryste os af at være en forening med en sund økonomi 
og en solid egenkapital på godt 2 millioner kroner. Derfor genoptager vi nu også tilbagebetalin-
gen af vores lån til Solidaritetsfonden, som vi optog i forbindelse med en større renovering af 
vores ejendom i 2012. 
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6. 

Budgetter 
 
 

6.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2020 
 
 

Frikøb 
 

Funktion Timer  

Formand (fuld tid) 0 

Næstformand (4 dage) 384 

Kasserer/sagsbehandler (3 dage) 1.154 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer 2.210 

Fællesarbejdsmiljørepræsentant  200 

3 udvalgsformænd:  
- Skolepolitisk Udvalg: 0 timer 
- Arbejdsmiljøudvalget: 150 timer 
- Kursus- og Organisationsudvalget: 0 timer  

150 

 

1 kongresdelegeret udover formand og næstformand 30 

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

30 

 

12 arbejdsmiljørepræsentanter á 30 timer  360 

 

Sagsbehandlertimer   0 

 

I alt 4.518 

 
Alle timer er bruttotimer (1.924 timer). Fordeling af eventuelle sagsbehandlertimer foretager 
Styrelsen på et møde i foråret. 
 
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt pension 
for overenskomstansatte.  
 
Garantiordning for medlemmer af Styrelsen  
Vilkår for udtræden af Styrelsen for formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer af 
Styrelsen er fastsættes af generalforsamlingen i ’Garantiordning for medlemmer af Styrelsen’, 
som kan findes på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 

http://kreds21.dk/politik/styrelsen/styrelsen
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Honorarer  
 

Funktion Honorar pr./mdr. 

Formand  3.570,-  

Næstformand  2.410,-  

Kasserer  2.410,-  

 

Styrelsesmedlem  300,- 

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

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

 
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. 
 
 

Ydelser 
Ved Danmarks Lærerforenings centrale og regionale kurser godtgøres køb af drikkevarer op til 
100 kr. om dagen. Blanket udleveres ved henvendelse til TR eller kassereren. 
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6.2. Forslag til kontingent for 2021 
 
Kontingentet foreslås med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2020: 
 

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 2020 Antal 2019 Antal 2018 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 573 555 552 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 8 13 10 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 1 1 6 

I alt fraktion 1 & 2 582 569 568 

  

Fraktion 4, pensionister < 75 år  228 250 263 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  96 79 61 

I alt fraktion 4 324 329 324 

  

Fraktion 6, særlige medlemmer 1 1 3 

I alt fraktion 6 1 1 3 

  

Samlet medlemstal 907 899 895 
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6.3. Budgetter 2020-2023 
 

Regnskab 19 Budget 20 Budget 21 Budget 22 Budget 23

Indtægter DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK

Kontingenter 2.317.615 2.300 2.300       2300 2300

Administration af fonde 34.000 34 34 34 34

AKUT-fonden 245.476 235 235 235 235

DLF 359.916 360 360 360 360

Husleje 121.443 152 160 163 166

Indtægter i alt 3.078.450 3.081 3.089       3.092       3.095        

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -158.925        -550 -250         -550 -250

Pensionister -40.246           -50 -50           -50 -50

Styrelsen -128.272        -130 -130         -130 -130

Hovedstaden Vest -22.960           -25 -25           -25 -25

Kørsel -5.182             -5 -5              -5 -5

I alt -355.585        -760 -460         -760         -460          

1. salen: Frikøb -1.595.151     -1.595 -1.595      -1595 -1595

Honorarer -250.000        -250 -250         -250 -250

Rengøring -46.829           -45 -45           -45 -45

Forsikringer & afgifter -11.261           -12 -12           -12 -12

I alt -1.903.241     -1.902 -1.902      -1.902      -1.902       

Administration: Kontorhold -113.718        -120 -120         -120 -120

Lokaleudgifter -60.370           -65 -65           -65 -65

Statsautoriseret revision -18.750           -20 -20           -20 -20

I alt -192.839        -205 -205         -205         -205          

Ejendommen: Drift -53.287           -50 -50           -50 -50

Istandsættelse ejendom -24.475           -50 -50           -50 -50

I alt -77.762           -100 -100         -100         -100          

Diverse: Medlemsaktiviteter -1.592             -5 -5              -5 -5

Konflikttilsagn -1.875             -2 -2              -2 -2

Gaver -5.906             -8 -8              -8 -8

Støttebeløb -1.000             -5 -5              -5 -5

I alt -10.373           -20 -20           -20           -20            

Omkostninger i alt -2.539.800    -2.987 -2.687     -2.987     -2.687      

Driftsresultat 538.650 94 402     105     408     

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

Renter mellemregning fonde 0 -5 -5              -5 -5

Renter solidaritetsfonden -28.250 -30 -30           -30 -30

Andre renter 3.217 5 5               5 5

Årets resultat 445.401 -4 304     7          310     

 

 


