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Velkommen til generalforsamlingen! 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er der hvor: 

• de vigtigste debatter og beslutninger i kredsen tages 
• alle kan komme til orde og er medbestemmende 
• medlemmerne mødes en gang om året, evaluerer, gør sta-

tus, ser fremad og lægger planer 
• kontingentet bliver besluttet, budgetterne lagt og regnskaber-

ne godkendt (forhåbentlig)  
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er også: 

• samvær på tværs af skolerne 
• kaffekage-bord, middag og anden festivitas 
• udsøgte traditioner 
• de nye medlemmers bedste chance for at opleve den samle-

de Kreds 21 
 
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsamling! 
 
I kan finde yderligere information på www.kreds21.dk  
 
Dette temanummer af Kredsbladet indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs det og tag det med 
til generalforsamlingen!  
Bladet indeholder en del henvisninger til bilag, som det ville blive alt for omfangsrigt at trykke - og 
læse. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i de bilag, der har interesse.  
 
Dette blad kan også findes på www.kreds21.dk sammen med bilagene, som vi ikke trykker til alle.  
 
Vi glæder os til at se jer – mød nu op! 
 
Tilmelding til middagen senest onsdag d. 18. marts til TR eller som mail til 021@DLF.ORG 
 
Venlig hilsen 
 
Kredsstyrelsen 
 
 
 
Udgivet af: 
Ballerup Lærerforening,  
Bydammen 9, 2750 Ballerup 
Email:  
021@DLF.ORG 
www.kreds21.dk 
 
Redaktionen er afsluttet den 21.2.2009 

Redaktion:  
Niels Kjeldsen, 
Slotsparken 50, 2880 Bagsværd 
Email:  
NIKJ@DLF.ORG 
 
Tryk: 
Furesøens Prepress Aps, Farum  
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Faglige forhold 
OK 08 
87 % af medlemmerne i BLF stemte nej til OK 08, mens 13 % stemte ja. Stemmeprocenten var 
ikke så høj (73). 
På landsplan var billedet helt anderledes: 18 % nej og 82 % ja, stemmeprocenten var 57. 
 
Generalforsamlingen anbefalede nej med flg. begrundelse:  
” Både BLF og DLF havde opstillet 3 hovedkrav til overenskomstresultatet  

• En forbedring af reallønnen  
• En centralt aftalt arbejdstidsaftale  
• Centralt aftalte lønforbedringer  

Vi kan nu konstatere  
• At vi ikke fik en fælles central arbejdstidsaftale for hele landet. Tværtimod fik vi en princip-

skitse, som på centrale områder er et tilbageskridt.  
• Vi fik ikke afviklet den lokale løn. Tværtimod går det den forkerte vej med Ny Løn. 
• Der er fortsat et for stort lønefterslæb i forhold til det private område.” 

 
Forløbet op til afstemningen var præget af stor offentlig opmærksomhed og – langt hen ad vejen – 
forståelse for, at de offentligt ansatte skulle have væsentlig bedre forhold, ikke mindst lønmæssigt. 
Flere andre organisationer for offentligt ansatte lagde op til at bruge situationen offensivt, mens 
DLF anlagde en mere tilbageholdende linje. 
Det hele forværredes af, at regeringen åbent blandede sig i forhandlingerne med et krav om et loft 
over lønstigningerne, hvilket må betegnes som gift i en situation, hvor et løft i reallønnen netop var 
det store tema. 
 
Kredsen udsendte sammen med blandt andre lærerkredsene i Gentofte og Taastrup en folder1 
med opfordring til at stemme nej, ligesom vores hjemmeside havde et gennemgående tema om 
OK 08. 
Desuden bragte Folkeskolen et interview med formanden. 
 
 

 
 
 
Det var dog vanskeligt at komme igennem med budskabet, når ikke et eneste medlem af Hoved-
styrelsen argumenterede for et nej, ligesom det overvejende flertal af kredse anbefalede et ja. 
Det var meget skuffende, at det hovedstyrelsesmedlem, der fik anbefalinger fra medlemmer af vo-
res styrelse, anbefalede et ja. 

Arbejdstid 

Ny arbejdstidsaftale 
Som følge af OK 08 skal alle kredse og kommuner forhandle om en ny, lokal arbejdstidsaftale in-
den for rammen af en landsdækkende aftale, den såkaldte AA08. 

                                                
1 Bilag: OK 08-folder: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/OK%2008/OK08-folder.pdf 
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Hovedopgaven for de lokale forhandlere er at fastlægge en faktor for forholdet mellem 1 undervis-
ningstime og tiden til forberedelse, teamarbejde, forældresamarbejde, pauser/frikvarterer, samar-
bejde med andre medarbejdergrupper mm. 
 
Det lyder enkelt, men forudsætter blandt andet: 
• en nøje registrering af samtlige indeværende skoleårs opgaver for alle lærere og børnehave-

klasseledere, 
• en afklaring af, om den nødvendige tillid og et tilstrækkeligt råderum til os er til stede, når man i 

den nye aftales ånd skal undgå minuttælleri og stole på, at opgaverne udføres. Det gælder og-
så i forhold til tilstedeværelsespligt og dokumentationskrav, 

• enighed om, at BLF og TR fortsat er aftaleparter – og ikke den enkelte lærer, 
• en afklaring af forholdene for de medlemmer, der risikerer at komme i klemme som følge af det 

nye, indsnævrede undervisningsbegreb, fx skolebibliotekarerne 
• en ny lønaftale, fordi en række tillæg reduceres eller helt forsvinder ved overgangen til AA08. 

Der skal derfor modregnes. 
 
Vi deltog sammen med repræsentanter for Ballerup Kommune i et fælles KL/DLF-arrangement 
som indledning til forhandlingerne, som begyndte den 30.10.2008. Der har siden været en større 
møderække. Møderne er foregået i en god atmosfære, og vi har oplevet forhandlingsvilje, men 
samtidig meget forskellige udgangspositioner. 
 
Det har forsinket processen, at der er en overvældende datamængde at analysere, men også at 
der fra centralt hold har været forsinkelser af aftaler om børnehaveklasselederne, specialskolerne 
og - i skrivende stund – stadig mangler fortolkninger af reglerne om hhv. aflysninger og grundske-
maet, der skal gælde hele skoleåret for den enkelte lærer/børnehaveklasseleder. 
Det har også forsinket processen en del, at Ballerup Kommune midt i forhandlingerne opsagde vo-
res lønaftale. Fra starten var det nemlig klart, at lønaftale og arbejdstidsaftale hænger uløseligt 
sammen. 
 
Efter en lang række forhandlingsmøder måtte vi 3. februar konstatere, at det ikke var muligt at op-
nå enighed med Ballerup kommune om en ny arbejdstidsaftale byggende på AA08 aftalen. 
Den ene helt overordnede uenighed handlede om tilliden til den enkelte lærer og lærerteamet.  
Denne uenighed kom bl.a. til udtryk ved kommunens krav om at det enkelte lærerteam skulle afle-
vere en mødeplan for teamets møder for hele skoleåret. AA08 aftalen bygger tværtimod på, at den 
enkelte lærer/ lærerteam selvstændigt skal prioritere sine opgaver indenfor den samlede undervis-
ningsopgave.  
 
En anden central uenighed handlede om aftaleretten. Efter vores opfattelse skulle vi fortsætte ho-
vedtanken i den aftalekonstruktion, vi har på nuværende tidspunkt, der indebærer at flest mulige 
aftaler indgås mellem kreds/kommune eller skoleleder/TR. En aftalekonstruktion, hvor den enkelte 
lærer kun undtagelsesvis skal indgå aftaler om arbejdstid med sin skoleleder. Vi opfattede, at det 
for Ballerup Kommune snarere var hovedreglen end undtagelsen og dermed et radikalt brud med 
den aftalekultur vi har haft i Ballerup i mange år. Der var også enkelte andre uenigheder bl.a. om 
grundskemaet for den enkelte lærer og muligheden for at veksle undervisningstid til andre opga-
ver. 
 
Vi er blevet enige med Ballerup Kommune om at fortsætte den nuværende lokale arbejdstidsaftale 
(KTO-aftalen). Den eneste forhindring, der kan komme for det er, hvis der opstår problemer ved 
forhandlingerne af en ny lønaftale. På nuværende tidspunkt er der en sammenhæng mellem KTO-
aftalen og lønaftalen. Denne sammenhæng er det selvfølgelig afgørende for os at sikre fortsat. 
Emnet er uddybet i Faglig Bulletin2 og i Netop Nu3 og bliver et tema på generalforsamlingen. 

                                                
2 Bilag Faglig Bulletin januar 2009: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Nyheder/FB%200901u.pdf 
 
3 Bilag Netop Nu februar 2009: http://www.kreds21.dk/side+21/netop+nu 
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De fælles arbejdstidsaftaler for 2008/2009 
De fælles arbejdstidsaftaler for lærere4 hhv. børnehaveklasseledere5 i skolevæsenet blev fornyet i 
maj og juni 2008. Der var ingen nævneværdige ændringer i de generelle dele, og de kommunale 
akkorder for enkeltområder fortsatte i vidt omfang. Situationen var tydeligt præget af, at en ny og 
markant anderledes aftale var på vej. 
 
Omlægningen af 1 ferieuge fra sommerferien til efterårsferien afsluttes med dette skoleår, således 
at der i næste skoleår ligger en fuld ferieuge i efterårsferien og fire uger i sommerferien. Hermed er 
det slut med at skubbe feriedage over i næste skoleår. 
 
Der er forbedringer på afregningen for prøver og nye akkorder for det obligatoriske introduktions-
kursus på 1 uge i 8. klasse, børnekulturkoordinatorerne ifm. teaterfestivalen i foråret 2009, delta-
gelse i en kommunal arbejdsgruppe om ”Kontinuitet og sammenhæng i barnets liv” og deltagelse i 
programgruppen under ”Et godt børneliv”. 
 
Den tidligere indgåede enighed om 40 timers-puljen blev bekræftet. 

Skoleaftalerne for 2008/2009 
I foråret 2008 gjorde TR og skoleledelsen klar til at forhandle skoleaftalerne for det kommende år 
på de enkelte skoler. Disse blev for størstedelen bygget over aftalerne for 07 – 08 og forløbet var 
ganske udramatisk, idet aftalerne i høj grad kom til at ligne de tidligere dog med lokalt bestemte 
ændringer og tilføjelser. 

Arbejdstidsforhold på UUC Maglemosen 
Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen har nu siden den 1.1.2007 været en del af Ballerup 
Kommune og af Ballerup Lærerforening. 
Alle lærere på Maglemosen er omfattet af en Ballerupaftale og af den kommunale lønaftale, tilpas-
set de særlige forhold på UUC Maglemosen. Dette betyder, at denne lønaftale også er opsagt pr. 
1.04.09 og derfor skal genforhandles samtidig med forhandlingerne på børneskolerne.  
 
Siden sidste generalforsamling har UUC Maglemosen skiftet forvaltning fra Ældre & Handicap til 
Job & Familie. Denne ændring har ikke betydet den store forandring, men det ville have været for-
nuftigt, at en uddannelsesinstitution som UUC Maglemosen var underlagt samme forvaltnings-
enhed som børneskolerne. 
 
Arbejdstidsaftalen, som lærerne har arbejdet under i det forgangne år, er et stort skridt på vejen til 
at skabe ensartede vilkår for lærere på Maglemosen og de øvrige lærere i Ballerup Kommune.  
Der er aftalt en del akkordaftaler, hvilket der er tilfredshed med. 
 
I forbindelse med forhandlingerne om arbejdstid og løn for næste skoleår er det fortsat et mål at 
skabe sammenlignelighed med de øvrige lærere i Ballerup Kommune, dog under hensyntagen til 
de særlige arbejdsvilkår, der er på Maglemosen. 

Lærernes uddannelsesforhold 
I de senere år er vilkårene for deltagelse i egentlig uddannelse (ud over regulære kurser) blevet 
”privatiseret”, både kommunerne imellem og inden for den enkelte kommune. 

                                                                                                                                                            
 
4 Bilag Fælles arbejdstidsaftale for lærere: 
www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Job%20og%20løn/Arbejdstid/Fælles%20AA%2008/AAL0809.pdf 
 
5 Bilag Arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere: 
www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Job%20og%20løn/Arbejdstid/Fælles%20AA%2008/AAB0809.pdf 
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Balleruplærere på vejlederuddannelsen oplever ofte at få en dårligere kursusafregning end deres 
med-kursister, ligesom lærere på dele af PD-uddannelsen har den samme erfaring. 
Det er ikke noget nyt at kommunerne støtter læreres videreuddannelser på forskellige niveauer, 
men det er utilfredsstillende, når lærere fra forskellige skoler i Ballerup, der går på sammenligne-
lige uddannelser, ikke har samme studievilkår.  
BLF har forsøgt at få en aftale i stand for ECTS-uddannelsernes vedkommende, men det er ikke 
lykkedes. Ballerup Kommune vil ikke anerkende og dermed honorere denne internationale tids-
fastsættelse af uddannelsers tidsmæssige omfang. 
 
I de sidste to skoleår har flere Ballerup-kursister henvendt sig til fagforeningen via deres TR for at 
få hjælp, men kun i de tilfælde, hvor skolelederen har givet særlige ekstrabevillinger efter pres fra 
kursisten selv eller TR, har læreren fået tildelt ekstra tid. 
En enkelt lærer er gået direkte til udviklingsdirektøren og har derefter fået tildelt ekstra studietid. 
 
Styrelsen indsamler data fra de sidste to års kursister for på baggrund af disses opgørelser igen at 
forsøge at få lavet en fælles aftale for lærerne i Ballerup. 

Ny lønaftale 
Ballerup kommune opsagde lige op til juleferien de lokale lønaftaler for børnehaveklasseledere, 
lærere, konsulenter og ledere i skolevæsenet6. 
Pr. 1. april var de lokale løntillæg dermed bortfaldet. 
 
Lønaftalerne har ikke været opsagt siden de blev indgået i 1999 og 2000, så opsigelsen må be-
tragtes som et stort skridt. 
 
Som reaktion på opsigelsen sendte vi lige efter juleferien et brev med forslag om at igangsætte 
forhandlinger7. Vi foreslog også at aftale, at hvis man ikke nåede at indgå en aftale i løbet af den 
korte disponible tid frem til 1. april, så ville de nuværende ansatte i resten af skoleåret få løn, som 
om aftalen var gældende. 
Vi orienterede nærmere i Faglig Bulletin8. Der var møder på skolerne, og fra tre skoler sendte man 
udtalelser til Ballerup Kommune. 
Ballerup Kommune svarede på vores brev efter en måned9. 
 
På nuværende tidspunkt er status: forhandlingerne om en ny lønaftale er netop begyndt. Der er 
udvekslet krav. Ballerup Kommune har svaret, at man er interesseret i at lave en aftale om en 
overgangsordning for perioden 1.4.2009 – 31.7.2009. 
 
Der orienteres nærmere på generalforsamlingen. 

Lønpolitik 
Styrelsen vedtog på sit første møde i 2009 en ny udgave af kredsens lønpolitik10, som skal be-
handles på generalforsamlingen. 
 

                                                
6 Bilag Ballerup Kommunes opsigelse af lønaftalerne: 
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Nyheder/OPSBK.pdf 
 
7 Bilag BLF’s brev om opsigelsen: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Nyheder/OMOPSBLF.pdf 
 
8 Bilag Faglig Bulletin januar 2009: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Nyheder/FB%200901u.pdf 
 
9 Bilag Ballerup Kommunes svar: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/OP.pdf 
 
10 Bilag oplæg til lønpolitik: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/LPOPL.pdf 
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Lønpolitikken er kredsens fundament for arbejdet med lokale lønaftaler og overenskomsten og har 
derfor en central placering.  

Voldgiftssag om løntrin 
Vi – dvs. LC, DLF og BLF – tabte voldgiftssagen om den lokale lønaftale.  
Der er orienteret nærmere i et Nyhedsbrev fra august11:  
 
Afgørelsen12 rejste flere meget principielle spørgsmål.  
To af disse spørgsmål rejste vi over for Hovedstyrelsen i et brev13: 

• Vi har ved overenskomsten betalt for en lønforhøjelse, vi ikke har fået. 
• Voldgiftdommens faglig kvalitet er kritisabel. 

 
Hovedstyrelsen var i sit svar14 enig i vores vurderinger. 
 
Sagsforløbet kan ikke undgå at påvirke vores holdning til forhandlinger og indgåelse af aftaler med 
Ballerup Kommune. Der vil blive redegjort nærmere for dette på generalforsamlingen. 

Lønsumsstyring 
Der er 1.1.2009 indført lønsumsstyring på resten af skolerne (de tidligere amtsskoler havde det i 
forvejen). Den konkrete udmøntning er blandt andet blevet drøftet i et udvalg, hvor vi som medar-
bejdere har været repræsenteret, men de egentlige beslutninger er taget i ledelsen. 
Lønsumsstyring går – helt kort fortalt – ud på, at man ikke længere fastsætter antallet af nødven-
dige medarbejdere på fx en skole, men i stedet afsætter et pengebeløb. Det er så op til ledelsen at 
overholde kravene til driften. 
 
Det er for tidligt at evaluere fænomenet, men vi er meget kritiske på flere punkter.  
De to vigtigste er:  

• At man som leder kan bruge lønkroner til andre formål 
• At man som politiker kan skrue op eller ned for bevilgingerne uden at beskæftige sig i dyb-

den med konsekvenserne. 
 
Stillingtagen til lønsumsstyring indgår i vores lønpolitik. 

Løntjek 
Kredsen har gennemført et tjek af så godt som samtlige læreres og børnehaveklasselederes aktivi-
tetsplaner, mødeplaner og KT-ark. 
I sagens natur har vi ikke været nede i alle de mange enkeltheder, men vi har et ret godt billede af 
en række fejl og mangler. De gennemgående er: manglende akkordtillæg, manglende undervis-
ningstillæg, manglende undervisertillæg, for lav lønanciennitet, manglende regulering af lønnen, 
mellemtimer samt manglende lejrskoleforberedelsestid. Men der er meget mere. 
 
Der er fejl til begge sider, men kraftig overvægt af fejl, der medfører for lav løn. Vores vurdering er, 
at der samlet er tale om manglende udbetaling på omkring 2 mio. kr.  
 
Omfanget er stærkt kritisabelt. 
                                                
11 Bilag http://www.kreds21.dk/Nyheder?docid=7563 
 
12 Bilag Voldgiftsafgørelsen http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Nyheder/_0707082512_001.pdf 
 
13 Bilag vores brev til DLF om voldgiftsafgørelsen 
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/BLF.pdf 
 
14 Bilag DLF’s svar til os om voldgiftsafgørelsen http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/HS.pdf 
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De fejl, vi har fundet, er påpeget af enten TR på den enkelte skole eller af kredsen over for Skole & 
Unge. Vi er i gang med opfølgningen, men har pt. ikke overblik over, hvor mange fejl der endnu 
ikke er rettet. 

Gårdvagtsagen på Østerhøjskolen 
Denne sag begyndte i september 2006 som en lille rutinesag – troede vi. I et løntjek for en lærer 
viste det sig, at der blev udbetalt gårdvagtstillæg for 12,24 minutter om ugen, hvor læreren ifølge 
gårdvagtsskemaet reelt havde 35 minutters gårdvagt om ugen. Det svarer til et par hundrede kro-
ner for lidt om måneden. 
 
Undervejs er borgmesteren, kommunaldirektøren, Børn og Unge-direktøren, to skolechefer, skole-
ledelsen, et antal administrative medarbejdere på Rådhuset og skolen, kredsstyrelsen, en lang 
møderække, en omfattende korrespondance og et hav af mandetimer indgået. 
Sagen omfatter nu samtlige gårdvagtstillæg på skolen. 
 
Der er nu enighed om, at den lokale lønaftales bestemmelser om gårdvagtstillæg gælder på sam-
me måde på Østerhøjskolen, som den gælder på Eg, Gr, He, Hø, Lu, Må, Ro og Ru. 
Efter mere end 2 års sagsbehandling er sagen nu endt med, at lærere der udfører udendørs tilsyn 
på Østerhøjskolen, betales for dette arbejde på samme måde som det sker på alle andre skoler. At 
det skulle tage så lang tid er efter vores opfattelse helt grotesk.  
 
Set i bagklogkundskabens klare lys skulle vi selvfølgelig langt tidligere have taget fagretslige skridt 
overfor Ballerup Kommune for at få løst denne sag. Dette er også et eksempel på, at overordnede 
aftaler, retningslinjer og politikker ikke altid overholdes lokalt. 
Ikke-læreruddannede lærere 
I Ballerup Kommune har det ikke tidligere været et stort problem at rekruttere uddannede lærere til 
stillingerne på skolerne. I takt med at færre unge uddannes til lærere – antallet af unge der søger 
på lærerseminarierne er faldet 4 år i træk – er det også blevet sværere i Ballerup at få læreruddan-
nede til at søge især de tidsbegrænsede stillinger.  
 
En netop afsluttet undersøgelse foretaget af kredsene i de 10 kommuner i Hovedstaden Vest (Val-
lensbæk, Glostrup, Hvidovre, Brøndby, Høje Tåstrup, Rødovre, Ishøj, Herlev, Albertslund og Balle-
rup), som arbejder tæt sammen, viser at problemet med ikke læreruddannede i lærerstillinger er 
stigende – en tendens der også gælder på landsplan.  
 
Ballerup Kommune er den kommune i Hovedstaden Vest med færrest ansatte ikke-læreruddan-
nede ift. det samlede lærerantal, men også i Ballerup er problemet stigende. Da undersøgelsen 
blev afsluttet kort før nytår havde vi i Ballerup kommune 12 ikke-læreruddannede i faste stillinger 
(heraf 7 på Lundebjergskolen!) og 24 ikke-læreruddannede i tidsbegrænsede stillinger.  
Begrundelsen for det voksende antal I Ballerup er ikke kun den generelle vanskellighed med at 
rekruttere lærere, men også at kommunens ansættelsespolitik og ansættelsesprocedure ikke altid 
overholdes. 
Fx fremgår det lysende klart i kommunens personalepolitik, at der skal nedsættes et ansættelses-
udvalg på den enkelte skole ved ansættelse af lærere, også til tidsbegrænsede stillinger. Det loka-
le MED-udvalg kan så beslutte retningslinjer for dette, således at proceduren også er gennem-
førlig i eksempelvis sommerferien.  
 
Vi har derfor besluttet i styrelsen, at tillidsrepræsentanterne er forpligtet til at orientere styrelsen, 
hvis der på skolen er planer om eller det besluttes at ansætte ikke–læreruddannede til at undervi-
se. På den baggrund vil vi politisk vurdere, om der er baggrund for at reagere videre i systemet. 
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Ved OK 08 blev det besluttet, at man lokalt skal aftale et lønforløb for ikke–læreruddannede, såle-
des at disse medlemmer ikke forbliver på det samme lønniveau i flere år. En sådan aftale skal træ-
de i kraft senest 1. april 2010.  
I forhandlingerne om dette vil vi tage udgangspunkt i kredsens lønpolitik. 

 
Pædagogiske forhold 

Elevplaner 
Området blev også omtalt i beretningen for 200815. 
Indførelsen af elevplaner skete i skoleåret 2006/07. Loven blev så sent implementeret, at de første 
planer blev udarbejdet hen imod skoleårets slutning i primo maj. 
 
BLF vedtog samme år på generalforsamlingen et sæt principper16 for medlemmernes arbejde med 
elevplanerne. Dette i forlængelse af, at Ballerup Kommune ikke ønskede at tilføre tid til opgaven, 
men henviste til at opgaven skulle løses i lærernes teamtid.   
 
Principperne i GF-vedtagelsen kan kort resumeres til:  
• der udarbejdes én plan om året, 
• planen skal primært være elevens plan, hvilket betyder dialog og inddragelse gennem elev-

samtalen, 
• planens udformning skal være enkel og overskuelig, og  
• arbejdet færdiggøres sammen med elev og forældre i den afsatte tid til skole-hjemsamtaler.  
 
Arbejdet med elevplanerne har nu to gange været evalueret i den kommunale kvalitetsrapport, 
som hviler på skolernes tilbagemeldinger.  
BLF har sideløbende med evalueringen i kvalitetsrapporten undersøgt forholdene på skolerne i 
relation til GF-vedtagelsen i 2007.  
 
Konklusionen er, at praksis på skolerne overvejende respekterer vedtagelsen. Det typiske er, at 
klassens kerneteam udarbejder et oplæg til elevplan i teamtiden, oplægget drøftes med eleven i en 
elevsamtale, resultatet her fremlægges for forældre og elev til en skole-hjemsamtale, hvor planens 
aftaler og fokuspunkter skrives ind. Planen underskrives og udleveres i færdig form enten ved mø-
det eller efterfølgende.  
 
Foreningens undersøgelse har klarlagt: 
• at der typisk udarbejdes én plan om året, 
• at der ikke tildeles tid til faglærernes deltagelse, 
• at klasselæreren foretager færdiggørelsen og hjemsendelsen, 
• at de fleste skoler har en profil for proces og udformning, 
• at de færreste skoler har en formuleret målsætning om sammenhæng mellem undervisningens 

tilrettelæggelse og elevplaner, 
• at kun enkelte skoler pt. anvender elektronisk udformning og kommunikation om planerne, 
• at der på specialskolerne ikke er ens forhold og vilkår for arbejdet til trods for kravet om  udar-

bejdelse af en individuel undervisningsplan. 
 
                                                
15 Bilag: Beretningen fra GF 2008: 
www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Møder%20og%20arrangementer/Generalforsamlingen%202008/GFB08.pdf 
 
16 Bilag Generalforamlingsvedtagelse 2007 om elevplaner: 
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2007/GF07vedt1.pdf 
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Overordnet set må man konstatere, at DLF har tabt kampen om elevplanerne. Lærerne bliver lov-
mæssigt pålagt en ny opgave, som så skal løses indenfor de eksisterende rammer og aftaler. 
 
Arbejdet med elevplaner er dog til stadighed til offentlig debat på bl.a. DLF’s initiativ. Debatten har 
især drejet sig om forældre og læreres tilfredshed med planerne i forbindelse med skole-
hjemsamtalerne, om bekendtgørelsens krav om at alle fag skal indgå i planen og om skolernes 
muligheder for i højere grad at kunne tilpasse instrumentet til den lokale situation.  
Det er BLF’s ønske, at kravene til udarbejdelsen af elevplaner skal indgå og revurderes hvis Balle-
rup Kommune søger og opnår status som ”frikommune” i relation en række af de ministerielle be-
stemmelser for folkeskoleområdet. 

Specialundervisning og inklusion 
En række forhold vedr. specialundervisningen blev beskrevet i beretningen fra 2008, hvor det blev 
behandlet i afsnittet: ”Inklusion og billiggørelse”. 
 
I hovedsagen handler det om Ballerup Kommunes intention om at leve op til de kommuneaftaler – 
indgået mellem KL og Finansministeriet - som fastlægger folkeskolens økonomiske rammer. 
Intentionen kan i simpel form beskrives som: Specialundervisningen er et vækstområde i de regio-
nale og kommunale økonomier. Denne vækst skal stoppes, og hen ad vejen skal ressourceforbru-
get mindskes og midlerne tilføres normalundervisningen, som så til gengæld skal rumme flere af 
de elever, som ikke placeres i specialtilbud og specialklasser. Den pædagogiske proces for denne 
omkalfatring hedder øget rummelighed og inklusion i børns nærmiljø.  
Danmark har tiltrådt Salamanca-erklæringen og FN’s handikapkonvention, som fastslår nærheds-
princippet og principperne for børns ret til undervisning, som respekterer deres funktionsvanskelig-
heder. 
 
Det afgørende for BLF og Danmarks Lærerforening er naturligvis, at alle elever får den rette un-
dervisning. Dette medfører, at der skal foretages grænsedragninger i forhold til undervisningen i de 
almindelige folkeskoler og i specialskolerne og i forhold til undervisning i normalklasserne og i spe-
cialklasser og andre specielle tilbud. Disse grænsedragninger er helt fundamentale for – samtidigt 
– undervisningens kvalitet, elevernes læring og elevernes og lærernes arbejdsmiljø. 
 
Dette er baggrunden for BLF’s tilgang til de kommunalpolitiske målsætninger og handleplaner for 
området. Det har for foreningen været væsentligt, at Ballerup Kommune ikke, samlet set, foretager 
reduktioner i budgetterne. BLF er naturligvis helt klar over, at når stigningen i antallet af elever med 
svære funktionsproblemer reelt mødes med et fastfrosset budget, så er der tale om en relativ ned-
skæring.  
 
I beretningen afsnit om arbejdsmiljø kan læses om BLF’s initiativer vedr. lærernes arbejdsmiljø 
som følge af den politiske målsætning vedr. øget rummelighed og inklusion, så her skal nævnes en 
række af de pædagogiske forhold, som har haft foreningens bevågenhed gennem drøftelser og 
initiativer. 
 
Visitation 
Processen i Ballerup Kommune med at indføre en ny visitationsprocedure har stået på nogle år. 
Processen og projektet blev omtalt i 2007-beretningen. Visitationsmodellen – ”handlekontinium” - 
er nu vedtaget, og det centrale heri er, at det er skolelederen, der har kompetencen til al visitation 
for den enkelte skole. Denne kompetence skal naturligvis udøves i et samarbejde internt på skolen 
med lærerne og pædagogerne og eksternt med PPR og evt. skoleforvaltning. 
 
Som al anden ledelseskompetence kan denne også gøres til genstand for udformning af afta-
ler/retningslinier i SU/MED-udvalg. Det er således muligt, at der på skolen aftales normalprocedu-
rer for praksis med elever med funktionsvanskeligheder og at der i sammenhæng hermed aftales 
for særlige forhold, hvor det er åbenlyst, at der skal anvendes en mere direkte procedure. 
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Udmeldingsmodel 
Den vedtagne visitationsmodel skal naturligvis ses i sammenhæng med økonomistyringen af spe-
cialundervisningen.  
Rammen for al specialundervisning har søgt været fastholdt på 2005-niveau. Der har indenfor de 
seneste år været en række modeller og reviderede modeller i spil. Det har svirret med røde og gule 
børn, med socioøkonomiske og reviderede socioøkonomiske modeller, decentrale- og centrale pul-
jer, særlige puljer og omstillingspuljer, m.m. Forvirringen på skolerne har været stor. 
Det ser imidlertid ud til at tingene, for næste skoleår i hvert fald, er faldet på plads.  
Når det sammenholdes med succeskriterierne i projektaftalen for området, som indgår i ”Et godt 
børneliv” er der dog stadig et pænt stykke vej at gå. Det drejer sig især om forankringen blandt 
medarbejderne ledere, lærere og pædagoger. Der er simpelthen ikke brugt nok tid på at forankre 
tingene. 
 
Udmelding og budgetmodel i sammenhæng med visitationsprocedure udgør tilsammen en såkaldt 
”incitamentstruktur”. Dens formål er at medvirke til at fremme den tidligere omtalte omlægning mel-
lem specialundervisning og normalundervisning. Elever med funktionsvanskeligheder kan ikke 
længere regne med at få det rigtige undervisningstilbud, men alene det som skolen og kommunen 
har råd til eller er villige til at betale.  
 
Budgetmodellen indeholder en grænsedragning mellem centralt og decentralt ansvar og dermed 
betalingen for de forskellige ”foranstaltninger” for elever med vanskeligheder. Det kan slet ikke 
udelukkes, at der fremover bliver uro ved denne grænse, da det kan være særdeles afgørende for 
skolerne at elever med svære funktionsvanskeligheder får et centralt betalt tilbud.  
 
Ballerup Kommune ønsker i denne sammenhæng for skoleåret 2009/2010 at reducere den centra-
le pulje med 5 % svarende til 4,5 mio. Tanken er, at der skal ske en ”tilbagevisitering” til skolerne 
for en række børn, hvor den modtagne skole forhandler med PPR gennem en ”task-force” om 
etablering af et undervisningstilbud på skolen, som så understøttes af midler fra den centrale pulje. 
Denne praksis tænkes fortsat i de kommende år. 
 
I modellen indgår endvidere en central pulje på 3 mio. Betingelserne for anvendelsen er ikke kom-
munikeret. 
 
Skolernes samarbejde med PPR 
Samarbejdet med PPR og samarbejdsforholdene internt og snævert omkring PPR har i de senere 
år været ret problemfyldt. Det motiverede Ballerup Kommune til at rekvirere en ekstern evaluering 
af hele PPR’s opgaveløsning. Rapporten indeholdt en opregning af en lang række manglende må-
lopfyldelser og svagheder i PPR’s praksis.  
Man får det indtryk, at en del af PPR’s funktioner ikke har været en del af problemernes løsning.  
Der er her pr. januar ansat en ny leder for PPR. 
 
BLF aktiviteter 
BLF gennemførte i februar 08 en undersøgelse af lærernes oplevelse af rummeligheden. 
BLF har:  
• drøftet undersøgelsens resultater på et møde med Ballerup Kommune, 
• deltaget i et særligt møde vedr. visitations og budgetmodel med Ballerup Kommune, 
• deltaget i møde med Ballerup Kommunes AKT-konsulent, AKT-lærere og inklusionsformidlere, 
• afholdt møde med skolernes koordinerende specialundervisningslærere og AKT-lærere, 
• taget initiativ til afholdelse af en fælles kommunal konference den 4. marts 2009 sammen med 

Ballerup Kommune, 
• været repræsenteret ved diverse konferencer og møder i Det Forpligtende Kredssamarbejde i 

DLF-regi. 
BLF har gennem pressemeddelelser, debatindlæg og landspolitiske kontakter og –kommunikation 
medvirket til at formidle et bredere billede af rummelighed og inklusion. 
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Ballerup 10. Klasse Center 
I skoleåret 2007/08 ønskede Ballerup Kommune at forberede og tilrettelægge oprettelsen af Balle-
rup 10. Klasse Center til start pr. 1/8 2008. Centeret skulle placeres på Grantofteskolen og var 
estimeret til at omfatte 4 klasser.  
 
Planen blev sendt til høring, og svarene var generelt ikke positive overfor den konkrete udform-
ning. Se BLF’s udtalelse17.  
I høringen indgik et svar fra Grantofteskolens lærere og skolebestyrelse, som klart tog afstand fra, 
at skolens specialklasser skulle flyttes, for at det pladsmæssigt kunne være muligt at gennemføre 
planen. Lærer, ledelse og skolebestyrelse pegede bl.a. på, at nogle af de eksisterende andre 
kommunale brugere burde flytte fra den påtænkte bygning.  
Ballerup Kommune valgte at udsætte oprettelsen og nedsatte en arbejdsgruppe for at kunne præ-
cisere en række pædagogiske parametre. Sideløbende hen gennem foråret 2008 afsøgte kommu-
nen forholdene vedr. 10. Klasse Centers placering. 
 
I september måned 2008 besluttede Skole- og Uddannelsesudvalget så oprettelsen af 10. Klasse 
Center i Ballerup Kommune. 
Beslutningen indebærer, at centeret skal etableres på Grantofteskolen som en del af skolens al-
mindelige drift, at den maksimale klassekvotient for grundskolens klasser på 28 elever ikke skal 
gælde for centeret og at der blot bliver tale om mindre bygningsmæssige ændringer. Tilsynela-
dende skal ingen af de eksisterende eksterne kommunale brugere på skolen flytte. Skolens øvrige 
elever må klumpe sig lidt mere sammen. 
 
BLF sendte efter beslutningen et brev18 til Skole- og Uddannelsesudvalget, hvor vi forespurgte om 
kommunens holdning til og løsninger på en række væsentlige personalemæssige forhold, en ræk-
ke pædagogiske forhold samt en række forhold for arbejdssituationen på Grantofteskolen. 
 
I skrivende stund har kommunen ikke svaret os. En række af svarene for forholdene er dog indirek-
te besvaret gennem de tiltag, som kommunen har igangsat. Svaret er tilsyneladende, at vi må se 
hvordan det bliver. Der er tale om en vis famlen sig til rette. 
 
BLF vurderer, at Ballerup Kommune ikke har ønsket at tilbyde kommunens unge et fuldt udbygget 
10. klasses tilbud med eget miljø. Konsekvensen er, at der også for skoleåret 09/10 vil være en 
meget stor gruppe af kommunens unge, som frekventerer de udenbys – og især Furesø Kommu-
nes – 10. klasses skoler. Det kan undre, da der politisk i kommunen er givet udtryk for at 10. klas-
se fortsat har en fremtid i folkeskolen. 

PC’er til alle – næsten?? 
I efteråret 2008 fik alle lærer og børnehaveklasseledere på skolerne en PC til lån til brug for forbe-
redelsen af undervisningen. Dette var et positivt tiltag fra kommunens side. 
Dette gjaldt dog kun for lærere og børnehaveklasseledere på børneskolerne, som forvaltnings-
mæssigt er en del af Skole & Unge. Lærerne på UUC Maglemosen, som forvaltningsmæssigt er en 
del af Job & Familie, fik derimod ikke dette tilbud. 
 
BLF henvendte sig derfor til socialudvalget med en opfordring19 til at ligestille lærerne på UUC 
Maglemosen med de øvrige lærere i kommunen. Vi fik det svar20, at der ikke var afsat penge til 

                                                
17 Bilag BLF’s udtalelse om ny skolestruktur:  
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2007/10UDT.pdf 
 
18 Bilag BLF’s brev om 10. klasse centret: 
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2008/BLFomtikl.pdf 
 
19 Bilag: BLF’s første brev om PC’er til UUC Maglemosen: 
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/PC1.pdf 
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dette indenfor denne forvaltning, at en PC ordning ikke kun skulle gælde lærere, men også andre 
faggrupper og at man for øvrigt mente at forberedelse af undervisningen skulle ske i samarbejde 
på skolen. 
 
BLF har efterfølgende skrevet til kommunen21 for at gøre opmærksom på, at vi syntes det er helt 
fint, hvis andre faggrupper får samme mulighed som lærerne. Endvidere gjorde vi opmærksom på 
at der er en misforståelse, hvis man tror, at al forberedelse af undervisning sker i samarbejde med 
andre faggrupper på skolen, men at en stor del af lærerens forberedelse foregår individuelt der-
hjemme. Afslutningsvis opfordrede vi Kommunen til i forbindelse med det kommende budget igen 
at overveje anskaffelse af PC’er til lærerne på UUC Maglemosen. 

Lautrupgårdskolen 
Lautrupgårdskolen kæmper stadig med sammenlægningen af tre afd. Sammenlægningen sker ik-
ke omkostningsfrit. Stor uro og turbulens har præget og præger skolen.       
Ombygningen af lokaler til afdelingen for elever fra mellemtrinet, der kom fra Lindbjergvej stod klar 
i uge 42, således at lærere og elever kunne rykke ind. Denne afdeling har lokaler i værkstedsbyg-
ningen og er derfor ikke fysisk sammen med de ældste elever, der mest har til huse i ”siloen”. Star-
ten for denne afdeling var lettere kaotisk, men nu, et halvt år efter, er der faldet mere ro over tinge-
ne.  
Skovmarkafdelingen for de yngste elever, forventes at flytte ind til august. De skal huses i samme 
bygning som Stenladen. Ombygningen forventes påbegyndt snarest. 

 
Arbejdsmiljø 

Psykisk arbejdsmiljø og rummelighed 
Ballerup Lærerforening har i flere år påpeget, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. 
Baggrunden er, at alt for mange lærere og ledere må sygemeldes på grund af det psykiske ar-
bejdsmiljø. 
 
Derfor iværksatte BLF en undersøgelse blandt normalklassers lærere: En undersøgelse af rumme-
ligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen – set i lærerens perspektiv. 
 
Tilbagemeldingerne var tilfredsstillende, idet 3.434 elever indgik, hvilket er et godt stykke over 
halvdelen af kommunens normalklasse-elever (og lærere).  
Resultaterne var set med vores øjne alarmerende. 

• Der er gennemsnitlig 25% opmærksomhedskrævende og problematiske elever i normal-
klasserne. 

• 40% af klasselærerne angiver, at de har en eller flere elever i klassen, hvor både eleven og 
klassen ville være  bedre stillet, hvis eleven fik et andet skoletilbud. 

• I 47% af klasserne kan det være vanskeligt at gennemføre undervisningen som planlagt. 
• Lærerne mangler generelt uddannelse og kompetencer til at kunne håndtere kravene om 

øget inklusion. 
• Lærerne og børnehaveklasselederne oplever alt for ofte afmagt i forhold til procedurerne for 

elever med funktionsvanskeligheder. 

                                                                                                                                                            
 
20 Bilag Ballerup Kommunes svar: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/PC2.pdf 
 
21 Bilag BLF’s andet brev: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/PC3.pdf 
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Undersøgelsen22 blev sendt til skolerne, skolebestyrelserne og kommunalbestyrelsen. Vi har også 
sendt undersøgelsens resultater til Folketingets uddannelsesordførere i håb om at sætte problemet 
med øget rummelighed og inklusion på den uddannelsespolitiske dagsorden.  
 
Undersøgelsen er blevet behandlet på skolerne, i skolebestyrelserne og med AKT lærerne og i 
samarbejde med Ballerup Kommune afholdes den 4. marts 2009 en konference med overskriften 
Rummelighed og inklusion – en fælles udfordring23  
Deltagere bliver lærere, styrelse, sikkerhedsrepræsentanterne, 2 repræsentanter fra hver skolebe-
styrelse, skole- og uddannelsesudvalget, skoleledelser, PPR og repræsentanter fra Skole & Unge. 
 
Vores mål med konferencen er: 

• at skabe yderligere opmærksomhed om de konsekvenser, den øgede rummelighed og in-
klusion får for elever og medarbejdere 

• at få nogen bud på hvilke handlinger, der skal iværksættes for at afhjælpe problemerne.   
Vi gør os ingen illusioner om, at denne konference i sig selv kan løse problemerne, men kun ved 
konstant at påpege de forskellige problemstillinger, skabes der mulighed for at få de nødvendige 
løsninger både for elever og lærere. 
 
Det er vigtigt, at alle på skolerne er uhyre opmærksomme på rummelighedens konsekvenser for 
det psykiske arbejdsmiljø i lærerens daglige arbejde.  

Stresspolitik 
Hovedudvalget har i april 2008 vedtaget ”Overordnet retningslinje for indsatsen mod arbejdsbetin-
get stress i Ballerup kommune”. Denne kan findes på Giraffen og i den nye samlede personalepoli-
tikmappe, der for nylig er kommet ud på skolerne – denne gang ikke til alle ansatte, men i et antal 
eksemplarer til skolens kontor og medlemmer af MED-udvalget. 
I denne står bl.a. at ”alle arbejdspladser skal udarbejde lokale retningslinjer for identifikation, fore-
byggelse og håndtering af stress evt. i form af en lokal stresspolitik. Det betyder, at ledere og med-
arbejdere i enighed og skriftligt skal beskrive, hvordan en forebyggende lokal indsats kan se ud”. 
Lundebjergskolen har allerede udarbejdet en sådan, men nu skal de øvrige skoler i gang. 

Psykologordning 
I en årrække har Ballerup Kommune – i samarbejde med Falck Healthcare - kunnet tilbyde hurtig 
psykologisk hjælp uden lægehenvisning ved en akut opstået traumatisk hændelse på arbejdsplad-
sen. Det kan f.eks. være en alvorlig ulykke eller en voldsepisode. Formålet med denne bistand er 
hurtigt at få bearbejdet det, der er hændt, så den enkelte ikke plages unødvendigt af eftervirknin-
gerne. 
I 2006 blev dette tilbud udvidet til, at en ansat i Ballerup kommune, der er blevet sygemeldt pga. 
stress, kan tilbydes 4 timers psykologhjælp. Der skal foreligge en lægeerklæring, og det er lederen, 
der har ansvaret for at formidle ordningen til medarbejderen. 
 
Psykologhjælp i forbindelse med stressbetinget sygefravær er et tilbud om hjælp til at få klarlagt sin 
aktuelle livssituation og få foretaget nogle prioriteringer i og uden for arbejdet. 
 
I 2007 blev ordningen endnu en gang forbedret, således, at en ansat, der endnu ikke er sygemeldt, 
men har symptomer på kronisk stress, også kan tilbydes 4 timers psykologhjælp med mulighed for 
forlængelse ved særlige omstændigheder. Psykologhjælpen kan derved bruges til at forebygge, at 
tilstanden udvikler sig i en helbredstruende retning, og give den stressramte hjælp til at få afklaret 
sin samlede livssituation.  
                                                
22 Bilag BLF’s rummelighedsundersøgelse: 
www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Side%2021/Rummelighed/Folder%20om%20rummelighed%20A4%202.pdf 
 
23 Indbydelse til rummelighedskonferencen: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/IN.pdf 
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Henvisning til denne hjælp skal også ske via lederen. 

 
Organisatoriske forhold 

Personalepolitikker  
Gennem det seneste år er der i Hovedudvalget (det fælles samarbejds- og sikkerhedsudvalg for 
hele Ballerup kommune) sket en revision af kommunens personalepolitikker.  
 
En del af politikkerne er vedtaget i enighed i hovedudvalget og gælder derfor som en retningslinje 
for hele kommunen – en retningslinje som alle MED udvalg er forpligtet til at overholde. 
 
Der er også personalepolitikker, der har været drøftet i hovedudvalget, men ikke er besluttet i 
enighed. Disse personalepolitikker gælder på samme måde som de øvrige politikker, men medar-
bejdersiden har tilkendegivet, at vi på afgørende punkter er uenige i beslutningen.  
 
Endelig er der politikker, som er besluttet i kommunalbestyrelsen, og som ikke har været til egent-
lig drøftelse i Hovedudvalget. 
 
Retningslinjer vedtaget i enighed hovedudvalget: 
• AIDS 
• Arbejdsmiljøpolitik 
• Kompetenceudvikling 
• Rekrutteringspolitik 
• Rusmiddelpolitik 
• Seniorpolitik 
• Stresspolitik 
• Sundhed 
• Sygefraværspolitikken (bilagene er kommunens beslutning) 
• Vold og trusler 
• Generelle ansættelsesvilkår 
 
Beslutninger truffet i kommunen efter drøftelse i diverse fora – men hvor der ikke er i enighed med 
medarbejdersiden: 
• Lønpolitik 
• Personalegoder 
• Politik vedr. nære relationer 
 
Beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen: 
• Ledelsespolitik 
• Ligestillingspolitik 
• Røgfri miljøer 
 
Alle repræsentanter i MED-udvalgene får deres egen mappe med politikkerne. Der vil ske en lø-
bende ajourføring / evaluering af politikkerne. Når politikkerne revideres kommer de nye politikker 
elektronisk. Der har været opstartsproblemer med distribueringen af mapperne, men det forventes 
at problemet løses snarest. 
 
Det vigtigste i forhold til personalepolitikken er at der sker en drøftelse lokalt af indholdet. 
 
Alle områderne kan/ skal drøftes i MED-strukturen, men nogle af områderne kræver en yderligere 
præcisering i sektor/lokaludvalg. 
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Generelt er der en række positive tiltag i politikkerne, som alle medarbejdere kan have glæde af. 
Det kræver selvfølgelig bare, at man kender politikkerne og at den lokale leder lever op til sin for-
pligtelse over for politikkerne. 
Derfor er det helt centralt at få kommunikeret politikkerne ud til alle medarbejdere.  

SUS 
Arbejdet i SUS – samarbejdsudvalget for hele skoleområdet – har som i de sidste fem-seks år væ-
ret præget af endnu en udskiftning af formanden med deraf følgende fortsat mangel på kontinuitet. 
Der har således heller ikke i 2008 været en egentlig drøftelse af budgettet inden dets vedtagelse; 
dette er imod alle regler. 
 
Udvalget har haft mange sager på dagsordenen, her kan nævnes: lønsumsstyring, seniorpolitik, 
aftenbemandingen på skolerne og Ballerup Kommunes nye ungepolitik24. 
 
På enkelte områder kan begge parter se fordelene ved samarbejdet i SUS, men på de fleste om-
råder er det vores vurdering, at ledelsessiden hellere vil udøve sin ledelse uden om SUS. Det er 
efter vores opfattelse både en stor fejltagelse og et fortidigt ledelsessyn, som går ud over både 
medarbejderne og dem, der skulle have glæde af vores arbejde. 

Kredsens hjemmeside 
Kredsen valgte for få år siden at lade en hjemmeside løse kommunikationsopgaven. Både internt 
og eksternt. Vi betjente os i starten af en lokal udarbejdet hjemmeside, men da det sidste år blev 
muligt at knytte os til hovedforeningens løsning både hvad angår layout og teknik, valgte vi dette. 
Denne beslutning har vi ikke fortrudt. I årets løb har faglige bulletin’er, ledelsens kommunikation til 
medlemmerne og kredsens aktiviteter været at finde på www.kreds21.dk. 
Hjemmesidens informationsniveau er højt. 
 
Debatindlæg om aktuelle emner finder kun sjældent vej til hjemmesiden. Trods vort ønske om, at 
hjemmesiden også kan blive en aktiv del af debatten mellem medlemmerne, er det ikke sket. For-
slag til fremme af dette efterlyses.  
 
Vi har i år haft en redaktion bestående af tre styrelsesmedlemmer, der har holdt hjemmesiden op-
dateret. Erfaringen viser, at dette ikke, som det ellers var hensigten, har styrket den mere journali-
stiske tilgang. Denne erfaring vil indgå, når vi planlægger næste skoleårs arbejdsfordeling i styrel-
sen. 

 

Årets arrangementer 
Ballerup Lærerforening har for aktive medlemmer stået for følgende: 
 
• BLF’s ordinære generalforsamling i Baltoppen med ca. 200 medlemmer 

 
• 27.-28.3 Kredsstyrelsens uddannelseskursus på Hotel Søfryd i Jyllinge 

 
• Fælleskonferencen på Hedegårdsskolen for styrelsesmedlemmer, tr- suppleanter, sikkerheds-

repræsentanter og medlemmer af Pædagogisk Samråd.  
Desuden deltog borgmester Ove Dalsgaard, formand for skoleudvalget Michael Krautwald, ud-
viklingsdirektør Dorrit Christensen og skolechef Bjarke Huss 
 

                                                
24 Bilag: udtalelse fra SUS: http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/GF09/SUSUP.pdf 
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• Introkursus for nye lærere ”Kend dine papirer”. Afholdt i Kredshuset 
 

• 22.-23.11 Medlemskursus på Hotel Frederiksdal med følgende temaer: 
o ”Kulturstyring og læreridentitet” - pædagogisk politik og strategiske muligheder, ved 

Justine Grønbæk Pors, cand. soc., CBS 
o ”Folkeskolen mellem sentimentale idealer og illusionsløse horisonter” ved Stefan Her-

mann, rektor for Professionshøjskolen 
o Præsentation af Ballerup Kommunes nye skole/ungechef Bjarke Huss 
o Orientering fra lokalkredsen 
o ”Den rummelige lærer - læreren i rummet” ved Finn Hesselager, lærer ved Århus Tea-

terskole 
 
Desuden har der for pensionistfraktionen været afholdt følgende arrangementer: 
 
• 24. og 25.4.2008 Kulturel og litterær rundvisning på Vesterbro v. kulturformidler Liselotte Fre-

deriksen, med efterfølgende frokost på Cafe Mandela. I alt deltog 60 medlemmer 
 

• 18.6.2008 Sommerudflugt til Den Kongelige Gipsafstøbning med efterfølgende frokost på Cafe 
Petersborg i Bredgade. 60 medlemmer deltog 
 

• 22. og 23.10.2008 Efterårsudflugt til Det nye Skuespilhus med guidet rundvisning. Efterfølgen-
de frokost på Kanal Cafeen. 60 medlemmer deltog. 

 
Pensionistfraktionen har nu omkring 200 medlemmer.  
Det er meget glædeligt, at så mange pensionister bakker op om vores arrangementer, men det 
betyder også arrangementerne bliver overtegnede meget hurtigt, og at vi desværre hver gang må 
skuffe nogle medlemmer. 
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Regnskab for BLF 2008 
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Regnskab for Særlig Fond 2008 
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Regnskab for solidaritetsfonden 2008 
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Revisionspåtegning 
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      Revisionsberetning 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Nedenstående regnskabspraksis, der er anvendt ved a flæggelse af årsregnskabet, er uænd-
ret fra sidste år. 
 
 
Kontingenter :   Kontingenter indtægtsføres ved forfald. 
 
 
Omkostninger :  Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der  

vedrører regnskabsåret. 
 
 
Finansielle poster :  Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt  

realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer  
vedrørende regnskabsåret. 

 
 
Driftsmidler, inventar :  Driftsmidler og inventar af mindre karakter omkostningsføres i an 

skaffelsesåret. 
 
 
Fast ejendom :  Ejendommen optages til anskaffelsessum med tillæg af afholdte  

købs-, ombygnings- og renoveringsomkostninger. 
    Der afskrives ikke på ejendommen. 
 
 
Værdipapirer :   Obligationer og aktier optages til statusdagens kurs. 
    Realiserede og  urealiserede kursreguleringer resultatføres. 
 
 
Tilgodehavender:  Tilgodehavender optages til den værdi, hvortil de efter en forsigtig 
    vurdering forventes at ville indgå. 
 
 
Fondsskat :    Der skal svares fondsskat af de finansielle  nettoindtægter.  
    Skatten udgiftsføres og betales af Særlig Fond. 
    I den skyldige foreningsskat modregnes den i indkomståret foretagne 

a conto udbetaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen  
mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af værdpa-
pirer. 

 
 
Selskabsskat:   Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende  

den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejen- 
domsudlejning.   
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Kassererens årsberetning 
 

 
 
Den finansielle krise med bankernes manglende soliditet blev medio september 2008 også et tema 
i Ballerup Lærerforening. 
 
Som det ses af foreningens og fondenes regnskaber både i år og tidligere, har foreningen ofte 
mange midler stående på bankkonti, og da det pludselig åbenbarede sig, at dækningen ved et 
bankkollaps kun ville være kr. 300.000 måtte vi reagere! 
Ved at flytte de likvide midler over i obligationer sikrede foreningen og fondene sine beholdninger. 
 
Midlerne blev placeret i korte værdipapirer købt under kurs 100 og som det ses specielt i fondene 
med pæne indtægter til følge. 
   
For Ballerup Lærerforenings vedkommende betød den hurtige flytning af kontante midler til obliga-
tioner en risiko for pengeknaphed eksempelvis til dækning af store fordringer som betaling af fri-
køb, betaling af pensionsforpligtigelser samt den løbende drift, men i og med at regeringen sikrede 
alle bankindeståender uanset beløbsstørrelse, blev det ikke nødvendigt at flytte yderligere midler 
fra kontantsiden til obligationer. 
 
Resultatet for Ballerup Lærerforening er på baggrund af budgettet tilfredsstillende, uagtet at det til 
dels fremkommer ved, at vi ikke fik iværksat maling af vinduerne i foreningens ejendom. 
 
Jeg fremhævede sidste år kontingentrestancerne og på trods af en forstærket indsats er problemet 
stadig ikke tilfredsstillende løst. Årsagerne til eventuel restance kan være mange, men jeg oplever 
desværre medlemmer, som ikke reagerer på gentagne henvendelser om problemet. Det har jeg 
vanskeligt ved at forstå, og skal opfordre til at tage kontakt til mig, så vi kan få aftalt en betalings-
procedure som begge parter kan leve med. 
 
 
Lars Nilsson 
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Forslag til honorarer og ydelser 
 
Honorarer og frikøb for styrelsen 
Formand ¤ 504 timer 
Næstformand ¤ 870 timer 
Kasserer ¤ 990 timer 
Sekretær 92 timer 
14 TR á 158 timer 2212 timer 
2 kongresdelegerede á 238 timer ¤ 476 timer 
Mødelederen for Pæd. Samråd ¤ 238 timer 
Udvalgsformænd 632 timer 
14 TRs á 20 timer 280 timer 
Sagsbehandlertid 1150 timer 
Webmaster 120 timer 
I alt 7564 timer 
¤ I disse poster indgår et basisfrikøb på 158 timer. Ved valg til flere poster indgår basisfrikøbet kun 
en gang. 
 
Fordelingen af timerne til de fire udvalgsformænd foretager Styrelsen i foråret 2008. 
Sagsbehandlertimerne kan varetages både af styrelsesmedlemmer og andre medlemmer af Balle-
rup Lærerforening udpeget af kredsstyrelsen. Funktionen udpeges for et skoleår ad gangen.  
 
Alle timer er bruttotimer (ift 1924 timer) 
Der afregnes ud fra den enkeltes løntrin, hvortil lægges et eventuelt FKKA tillæg og diverse per-
sonlige tillæg. Desuden tillægges et funktions- og kvalifikationstillæg i forhold til en gennemsnitsbe-
tragtning. 
Der medregnes 1,7% feriegodtgørelse. Feriefridage udbetales. 
 
Der gives et tillæg på: 
kr. 4.000,- pr/md til formand,  
kr. 2.000,- pr/md til næstformand og kasserer, samt  
et omkostningstillæg på kr. 350,- pr/md til de øvrige styrelsesmedlemmer (bruttobeløb). 
 
Desuden honoreres Arbejdsmiljøudvalgets eksterne medlemmer for deres arbejde i udvalget.  
 
Garantiordning  
Medlemmer af Styrelsen aflønnes med mindst samme løn, som de optjener i den stilling, de er fri-
købt fra. Ved udtræden af Styrelsen aflønnes man i resten af frikøbsperioden. 
 
Den udvidede garantiordning for styrelses – medlemmer med over 68 % frikøb i mindst fire år. 
Som garantiordningen, dog mindst tre måneders frikøb. 
 
Ordningen omfatter ikke medlemmer, der udtræder i utide, med mindre det er som følge af et mis-
tillidsvotum. 
 
Yderligere frikøb 
Der ydes et frikøb til webmasteren for foreningens hjemmeside på 120 timer /år. 
Webmasteren udpeges af kredsstyrelsen.  
 
Ydelser  
Der ydes diæter til alle deltagere ved DLF- og regionale kurser efter gældende regler, og der godt-
gøres køb af drikkevarer op til kr. 150,-. 
Blanket udleveres ved henvendelse til TR eller kassereren.  
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Budget 2009 
        i 1000 kr      

    budget 2009    

forbrug 
2008  

Indtægter              
¤ kontingenter       2.640    2.604  
¤ administration af fonde      40    40  
¤ akut-fonden       205    202  
¤ husleje        117    115  
¤ andre indtægter       10    35  
        3.012    2.996  
Omkostninger              
møder og kurser              
 ¤ generalforsamling  -60        -51  
 ¤ medlemsmøder  -62        -56  
 ¤ andre medlemsmøder -10        -1  
 ¤ medlemskurser  -210        -208  
 ¤ pensionister  -20        -18  
 ¤ styrelsesmøder  -30        -25  
 ¤ kurser for styrelsen -30        -28  
 ¤ kørsel   -20   -442    -12  
frikøb & løn              
 ¤ honorarer og frikøb -1.803        -1.740  
 ¤ pensionsbidrag/garantisum -250        -242  
 ¤ ansatte   -247        -235  
 ¤ arbejdsmarkedsafgifter -17   -2.317    -17  
administration              
 ¤ net, telefon & porto -80        -76  
 ¤ kontorartikler  -60        -59  
 ¤ inventar  -20        -7  
 ¤ forsikring  -10        -8  
 ¤ lokaleudgifter  -80        -78  
 ¤ statsaut. revision  -30   -280    -29  
               
blad & hjemmeside       -30    -26  
               
ejendommen              
 ¤ drift   -140        -66  
 ¤ forsikring  -6        -3  
 ¤ renter   0        0  
 ¤ selskabsskat  0   -146    0  
diverse               
 ¤ hovedstaden Vest  -25        -20  
 ¤ medlemsaktiviteter -5        -2  
 ¤ gaver   -10        -5  
 ¤ publikationer  -10        -5  
 ¤ støttebeløb  -5        -1  
        -55       
omkostninger i alt       -3.270    -3.018  
                
 ¤ driftsresultat      -258    -22  
finansielle poster              
 ¤ renteindtægter & kursgevinster     60    59  
               
årets resultat       -198    37  
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Forslag til kontingent for 2010 
 
 
 
 
Kontingent til BLF kontingent pr. måned 
fraktion 1 & 2 helt kontingent 290 (uændret) 
fraktion 1 & 2 halvt kontingent 145 (uændret) 
fraktion 3 via DLF 251 (uændret) 
fraktion 4, pensionister < 75 år  16 (uændret) 
fraktion 6, særlige medlemmer 65 (uændret) 
 
Stigningen/faldet i forhold til 2009 står i parentes.  
 
Kontingentet til DLF for 2010 fastsættes på kongressen i efteråret 2009,  
men er for 2009 kr. 224,- pr. måned. 
 
 
 
 
 
Medlemstallet pr. 1. februar 2009 som udgangspunkt for kontingentforslaget  
 
  antal 
fraktion 1 lærere 705 
fraktion 2 børnehaveklasseledere 29 
fraktion 3 ledere 48 
fraktion 4, pensionister < 75 år  207 
fraktion 4, pensionister > 75 år  19 
fraktion 6, særlige medlemmer 5 
Alle 1018 
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Budgetgrundlag 2010 
    i 1000 kr  budget 2009  2008  2007 
Indtægter               
¤ kontingenter       2.593  2.640  2.604  2.652 
¤ administration af fonde      40  40  40  40 
¤ akut-fonden       205  205  202  223 
¤ husleje        119  117  115  57 
¤ andre indtægter       10  10  35  115 
        2.967  3.012  2.996  3.087 
Omkostninger               
møder og kurser               
 ¤ generalforsamling  -60      -60  -51  -75 
 ¤ medlemsmøder  -62      -62  -56  -38 
 ¤ andre medlemsmøder  -10      -10  -1  -10 
 ¤ medlemskurser  -210      -210  -208  -148 
 ¤ pensionister  -20      -20  -18  -20 
 ¤ styrelsesmøder  -30      -30  -25  -44 
 ¤ kurser for styrelsen -30      -30  -28  -29 
 ¤ kørsel   -20   -442  -20  -12  -24 
frikøb & løn               
 ¤ honorarer og frikøb  -1894      -1.803  -1.740  -1.596 
 ¤ pensionsbidrag/garantisum -257      -250  -242  -215 
 ¤ ansatte   -254      -247  -235  -223 
 ¤ arbejdsmarkedsafgifter -17   -2.422  -17  -17  -12 
administration               
 ¤ net, telefon & porto  -85      -80  -76  -76 
 ¤ kontorartikler  -65      -60  -59  -39 
 ¤ inventar   -20      -20  -7  -7 
 ¤ forsikring  -10      -10  -8  -9 
 ¤ lokaleudgifter  -80      -80  -78  -73 
 ¤ statsaut. revision  -30   -290  -30  -29  -28 
                
hjemmeside       -30  -30  -26  -24 
                
ejendommen               
 ¤ drift   -75      -140  -66  -364 
 ¤ forsikring  -6      -6  -3  -6 
 ¤ renter   -5      0  0  -2 
 ¤ selskabsskat  0   -86  0  0  -5 
diverse                
 ¤ hovedstaden Vest  -25      -25  -20  -21 
 ¤ medlemsaktiviteter  -5      -5  -2  0 
 ¤ gaver   -10      -10  -5  -8 
 ¤ publikationer  -10      -10  -5  -6 
 ¤ støttebeløb  -5      -5  -1  -3 
 ¤ jubilæumsfest      -55  0  0  -35 
omkostninger i alt       -3.325  -3.270  -3.018  -3.140 
                   
 ¤ driftsresultat      -358  -258  -22  -53 
finansielle poster               
 ¤ renteindtægter & kursgevinster     60  60  59  55 
                   
årets resultat       -298  -198  37  2 
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Forslag til forretningsorden 
 
 
1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 
 
2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 

Generalforsamlingen kan dog standse eller 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 tillade en kort svarreplik. 

 
4. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens 

afgørelse. 
 
5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og 

forslagsstilleren 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 sådan beslutning kan kun formanden 
og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.  
Såfremt talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye for-
slag, åbnes talerækken igen, med mindre en ny afstemning begærer den luk-
ket. 

 
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 vedtægts-

ændringer, der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stem-
mer 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. 

 
 
 

Vedtægter 
 
Vi har ikke trykt BLF’s vedtægter her. De kan fås hos TR eller på vores hjemmeside25. 
 
 
 

    
                                                
25 BLF’s vedtægter: http://www.kreds21.dk/ballerup+l%c3%a6rerforening/vedt%c3%a6gter 
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