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Velkommen til generalforsamlingen! 
 
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debatten og 
være medbestemmende både ved fastlæggelse af kredsens politik og ved valg til de poster, I kan 
se i dagsordenen på forsiden. 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling, 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 status, ser fremad og lægger planer 

 kontingentet bliver besluttet, budgetterne lagt og regnskaberne 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 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: 
http://www.kreds21.dk/m%c3%b8der+mm/blf's+generalforsamlinger 
  
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde.  
Læs det og tag det med til generalforsamlingen!  
 
Hele forløbet siden sidste års generalforsamling har i høj grad stået i A05’s tegn. Det gælder kred-
sens aktiviteter på skolerne og samlet, debatten internt og eksternt, analyser, samarbejde internt og 
eksternt mm. og i særlig grad hverdagen under A05. Lærerne og børnehaveklasselederne har haft 
en helt afgørende rolle! 
Men vi har også haft skoleudvikling og arbejdsmiljø som væsentlige indsatsområder både i forhold 
til områdernes vigtighed og til vores prioritering af arbejdet.  
Denne beretning giver et overblik over de vigtigste dele af kredsens arbejde fra sidste års general-
forsamling og til omkring 1. februar i år.  
 
Generelt bruger vi i dette hæfte betegnelsen ’lærer’ for både børnehaveklasseledere og lærere og 
betegnelsen ’A05’ for den udgave af A05, som Ballerup Kommune med KL’s assistance har indført 
på de ni distriktsskole i dette skoleår. 
Bladet indeholder en del 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 www.kreds21.dk, så man lettere kan linke.  
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet den 1. februar 2012. 
Tilmelding til middagen senest onsdag d. 16. 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 
Se også www.kreds21.dk 
Redaktionen er endeligt afsluttet den 21.2.2012 

Redaktion:  
Niels Kjeldsen, Slotsparken 50, 2880 Bagsværd 
Email: NIKJ@DLF.ORG 
 
Tryk: 
Furesøens Prepress Aps, Farum  

http://www.kreds21.dk/m%c3%b8der+mm/blf's+generalforsamlinger
http://www.kreds21.dk/
mailto:021@DLF.ORG
mailto:021@DLF.ORG
http://www.kreds21.dk/
mailto:NIKJ@DLF.ORG


 3 

Indhold 
Velkommen til generalforsamlingen! ................................................................................................. 2 
Indhold .............................................................................................................................................. 3 
Faglige forhold .................................................................................................................................. 4 

A05 ................................................................................................................................................ 4 
Partnerskabsanalysen ................................................................................................................... 5 
Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale .................................................................................. 6 
Løntjek .......................................................................................................................................... 6 
Afskedigelser ................................................................................................................................. 6 
Forflyttelser ................................................................................................................................... 7 
Seniorpolitik ................................................................................................................................... 7 

Skolepolitik........................................................................................................................................ 7 
Skolebudgettet – besparelserne fortsætter .................................................................................... 7 
A05 og undervisningen .................................................................................................................. 8 
Den offentlige debat ...................................................................................................................... 8 
Fremtidens folkeskole.................................................................................................................... 8 
Pædagoger i skolen ...................................................................................................................... 8 
Observation og vurdering af undervisning ..................................................................................... 9 
Rummelighedsundersøgelsen 2011 .............................................................................................. 9 
Specialskolerne ............................................................................................................................. 9 
Sammenlægningen af Kasperskolen og Lautrupgårdskolen ........................................................ 10 
C-BUR ......................................................................................................................................... 10 
Inklusion ...................................................................................................................................... 10 
Pædagogisk Samråd ................................................................................................................... 10 

Arbejdsmiljø .................................................................................................................................... 10 
Arbejdsvilkår på A05 ................................................................................................................... 10 
Arbejdsmiljørepræsentanterne .................................................................................................... 11 
Skoler med særlig situation ......................................................................................................... 12 
Rummelighedsundersøgelsen ..................................................................................................... 12 
Trivselsprojektet under Forebyggelsesfonden ............................................................................. 13 
Comfort-o-meter i brug ................................................................................................................ 13 
APV 2011 .................................................................................................................................... 14 
Nedprioritering af arbejdsmiljøet i Ballerup Kommune ................................................................. 15 

Organisation ................................................................................................................................... 15 
Samarbejdet i SUS ...................................................................................................................... 15 
Samarbejdet med andre parter iøvrigt ......................................................................................... 15 
Kompetencemidler ...................................................................................................................... 15 
Hovedstyrelsesvalget .................................................................................................................. 15 

Kursus- og kommunikationsaktiviteter ............................................................................................. 16 
Regnskab for BLF 2011 .................................................................................................................. 17 

Regnskab for Særlig Fond 2011 .................................................................................................. 19 
Regnskab for solidaritetsfonden 2011 ......................................................................................... 20 
Revision ...................................................................................................................................... 21 
Anvendt regnskabspraksis .......................................................................................................... 23 
Kassererens årsberetning ........................................................................................................... 23 

Forslag til honorarer og ydelser ....................................................................................................... 24 
Budget 2012 ................................................................................................................................ 25 

Forslag til kontingent for 2013 ......................................................................................................... 25 
Budgetgrundlag 2013 .................................................................................................................. 27 

Forslag til forretningsorden ............................................................................................................. 27 
Vedtægter ....................................................................................................................................... 28 
 



 4 

Faglige forhold 

A05 
Dette skrives efter et hårdt halvt år på mødeplanen.  
I dette skoleår har lærerne på de ni distriktsskoler og C-BUR1 efter Ballerup Kommunes beslutning 
arbejdet under A05 i en variant, hvor man efter KL’s rådgivning presser lærerne maksimalt. Samti-
dig afprøver man med en underliggende landspolitisk dagsorden nye arbejdstidsregler og ledelses-
former.  
Optakten hertil er behandlet på sidste års to generalforsamlinger. 
 
Overgangen til A05 har haft mange konsekvenser. Her nævnes nogle af de vigtigste: 
For det første er arbejdspresset øget. Lærerne har skullet læse flere undervisningstimer, hvilket 
især har ramt lærere med få eller ingen opgaver ud over undervisningen. Dette hænger sammen 
med den faste mængde af timer til individuel forberedelse og betyder reelt, at de fleste lærere har 
fået reduceret mængden af forberedelsestid. Forvaltningen hævdede i en skrivelse til forældrene, at 
forøgelsen i undervisningstid ville opvejes af en nedgang i andre opgaver. Dette er ikke sket, med-
mindre man medregner forberedelsen blandt disse opgaver.  
For det andet har man lagt rigtigt mange møder på de samme dage både samarbejdsmøder og 
forældremøder, skole-hjemsamtaler osv. Ud over lokaleproblemer og problemer for forældre med 
flere børn i skolen har dette betydet en lang række af meget lange arbejdsdage planlagt uden pau-
ser for lærerne.  
For det tredje har man for yderligere at spare tid placeret en række opgaver som samarbejdsmøder 
og tilsyn i det, som før hed frikvarterer, men nu er kendt under betegnelsen elevpauser.  
For det fjerde fratager A05 lærerne muligheden for selv at bestemme over størstedelen af arbejdsti-
den. Dette betyder en særdeles ringe fleksibilitet i opgaveløsningen, hvilket i særdeleshed er mærk-
bart i forhold til forældrene, børn med vanskeligheder, samarbejds- og planlægningsopgaver osv. 
For det femte har det givet skoleledelserne en stærkt øget planlægningsopgave. At dette har været 
en vanskelig grænsende til umulig opgave har vist sig ved utallige fejl i planlægningen i form af mø-
der planlagt under lejrskoler, lærere, der ikke har fået mødetid samtidig mv. I mange tilfælde har 
dette betydet et stort spild af timer, hvor man har måttet give lærere tillæg til mødeplaner for at få 
tingene til at lykkes. Disse mange tillæg betyder i øvrigt, at mange lærere har haft oplevelsen af ikke 
at kunne disponere over fritiden, fordi man i lighed med f.eks. hospitalsansatte læger har kunnet 
kaldes på arbejde med et mødeplanstillæg.  
For det sjette har fraværet af en overtidsaftale betydet, at ekstra opgaver skal afspadseres i næste 
normperiode. Det medfører blandt andet, at mange lektioner enten aflyses eller vikardækkes. 
De store konsekvenser for arbejdsmiljøet er omtalt i arbejdsmiljø-afsnittet. 
 
Der har i tiden op til og i dette halve år været mange møder fælles eller på de forskellige skoler. Der 
er informeret og debatteret, både internt og ud af huset, både mundtligt, skriftligt og på vores hjem-
meside, og fx har Ballerup Bladet været åben over for at fortælle alle parters udgave af historien – i 
modsætning til lukketheden på SkoleIntra.   
For første gang stillede lærerne med egne BLF-løbehold i DHL-stafetten i stedet for som traditionelt 
at løbe for Ballerup Kommune. 
Medlemskurset på Frederiksdal blev vekslet til et brag af en fest i efteråret på Tapeten. 
På flere skoler har pensionerede lærere i BLF sørget for at forsøde tilværelsen ved at servere fx 
hjemmebagt kage på nogle af de lange dage. 
Der er taget andre initiativer for at opmuntre internt eller for at motivere Ballerup Kommune til at 
komme til forhandlingsbordet. 
 
Støtte fra andre kredse 
Kolleger på en række skoler i Københavnsområdet har valgt at bakke op om lærere og børnehave-
klasselærere i Ballerup Kommune.  
Alle distriktsskoler og C-BUR i Ballerup er i dette skoleår blevet adopteret af kredse i det 
storkøbenhavnske område, og der har været stor opbakning til os fra en række kredse i og uden for 
Storkøbenhavn fx kollegerne i Vordingborg.  

                                                
1
 Center for Børne- og Ungerådgivning 
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Kolleger fra andre kredse delte en morgen flyers ud til forældre og andre 
forbipasserende om arbejdsvilkårene for lærere og børnehaveklasselæ-
rere i BK. Ud over flyers fik forældre og elever tilbudt frugt og vandflasker 
med den sigende etiket ”KLokken slår” og en flot urskive. 
Herudover har de andre kredse sørget for at opmuntre deres kolleger i 
Ballerup med forskellige tiltag som besøg, lagkager, frokost, slik og guf, 
julegaver og en personlig hilsen sendt til hjemmeadressen. 
Den store og varme opbakning har haft uvurderlig betydning! 
 
DLF´s rolle 
På kongressen blev der udtrykt stor opbakning til medlemmerne i BK, 
både fra talerstolen, fra salen og i en resolution2. Der blev også samlet 
ind til i formandens sokker, så Giro 413 til tonerne af ’Æselsangen’ kunne 
bringe en hilsen til os fra lærerne i resten af landet.  
 
Umiddelbart efter sommerferien modtog hvert eneste medlem i BK en 
personlig hilsen fra Anders Bondo, hvor DLF gav sin uforbeholdne støtte 
til medlemmerne3, og flere hovedstyrelsesmedlemmer var på besøg på 
to af skolerne.  
 
Der har været løbende kontakt mellem BLF og DLF i forløbet. 
 
Erfaringerne fra Vordingborg, Randers og Ballerup med den særlige KL-
udgave af A05 bliver nøje vurderet i både KL og DLF. KL’s ageren på 
arbejdstidsområdet har været et stort tema i DLF senest med indkaldel-
sen til ekstraordinær kongres den 9.2.2012. 
Mange medlemmer i Ballerup har efterlyst en meget mere synlig hoved-
forening i vores tid under A05. 

 
A05 har fyldt langt mere, end dette afsnit giver udtryk for. Det bliver 
uddybet på generalforsamlingen. 

Partnerskabsanalysen 
Partnerskabsanalysen er foretaget af Kommunernes Landsforening for 
Ballerup Kommune og er en sammenlignende undersøgelse (benchmar-
king) af lærernes arbejdstid i 20 kommuner i Danmark heriblandt Balle-
rup. 
Bevæggrunden for at bestille analysen skal findes i Ballerup Kommunes 
ønske om at effektivisere lærernes arbejdstid – få mere undervisning for 
pengene. Analysen indgik som en helt central del af kommunalbestyrel-
sens beslutningsgrundlag ved budgetvedtagelsen for 2012. 
Derfor er undersøgelsens kvalitet afgørende. Ved at fremføre den banale 
kendsgerning, at der fra kommune til kommune er forskel på, hvor meget 
lærerne underviser, har partnerskabet søgt at skabe politisk mistillid til de 
lokalt indgåede aftaler og politiske prioriteringer. Lokale aftaler og forhold 
er netop lokale og vil derfor være forskellige. Dette har KL’s partnerskab 
søgt at undergrave. 
Undersøgelsen baserer sig på gennemsnitsberegninger og tager ingen 
individuelle hensyn. Hvis gennemsnitsundervisningstiden skal hæves, så 
vil det uvægerligt betyde, at der vil være lærere, som skal undervise 
endnu mere end de 750 eller flere timer, som de har i år. Sådan er me-
kanikken i A05, da der ikke er noget rimeligt forhold mellem undervisning 
og forberedelse for disse lærere.  

                                                
2
 http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Møder%20og%20arrangementer/GF%202012/E05res08.pdf 

3
 http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Møder%20og%20arrangementer/GF%202012/E05res08.pdf 

 
 

http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Møder%20og%20arrangementer/GF%202012/E05res08.pdf
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Møder%20og%20arrangementer/GF%202012/E05res08.pdf
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Bliver dette virkeligheden i Ballerup Kommune, så er der ikke nogen tvivl om, at kvaliteten af den 
enkelte undervisningstime bliver sat på en alvor prøve.  
Undervisningstiden opgøres så forskelligt fra kommune til kommune, at sammenligninger let bliver 
useriøse. Hvis de samme elementer indgik i opgørelsen af undervisningstiden i Ballerup som i de 
andre kommuner, ville Ballerup få en noget højere undervisningsprocent. Analysen tager ikke højde 
herfor!  
 
Se hjemmesiden, hvor vi har et større tema om partnerskabsanalysen4. 

Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale 
Der er forhandlet intenst i to måneder og arbejdet på højtryk mellem møderne for at nå en løsning.  
Vi har haft som mål at få Ballerup Kommune tilbage til reelle forhandlinger og opnå en løsning, der 
lever op til vores formulerede mål. I skrivende stund er det første mål nået, forhandlingerne er netop 
afsluttet, og der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Se også afsnittet om A05. 

Løntjek 
Vi besluttede i kredsstyrelsen at lave det store løntjek i dette skoleår. Mange medlemmer har benyt-
tet tilbuddet. En lang række fejl har set dagens lys, og for en række kolleger har det drejet sig om en 
del penge. 
 
Foreløbig har BLF rejst 121 enkeltsager over for BK og fået medhold i de 119, mens to sager er 
parkeret. TR på skolerne har rejst yderligere en række sager. Hertil kommer en række generelle fejl 
i løn- og arbejdstidsforhold.  
Blandt andet fik BLF medhold i, at der i 2½ år fejlagtigt ikke var indbetalt pension af forskellige til-
læg. For enkelte overenskomstansatte har det drejet sig om beløb i størrelsesordenen 12.000 kr. I 
skrivende stund er det et halvt år siden, at sagen er rejst, og BK har udskudt efterbetalingen i flere 
måneder, i første omgang begrundet i mandskabsmangel, i næste omgang begrundet i en juridisk 
vurdering af, om man er forpligtet til at betale renter af de penge, der i op til 2½ år har ligget i kom-
munekassen i stedet for i pensionskassen.  
 
Både TR på den enkelte skole og kredsen har anvendt mange ressourcer på at gennemgå aktivi-
tets- og mødeplaner for det enkelte medlem. Det er vores vurdering, at denne indsats har givet så 
gode resultater, at kredsen også fremover skal lave løntjek, ikke mindst når der ændres i løn- og 
arbejdstidsaftaler. 

Afskedigelser 
Ballerup Kommune afskedigede i foråret/sommeren 2011 fem kolleger på grund af nedgang i stil-
lingstallet. De fratrådte på forskellige tidspunkter i første del af skoleåret 2011/12. 
Disse afskedigelser var unødvendige, fordi der i et stort skolevæsen altid opstår behov for medar-
bejdere i dette omfang i løbet af de måneder, en opsigelse varer. 
Yderligere en kollega blev varslet afsked, men efter en forhandling blev varslingen trukket tilbage, 
fordi der var en ledig stilling. 
Opsigelser rammer altid voldsomt. Efter vores opfattelse ramte disse seks sager både ekstra hårdt 
og unødvendigt hårdt. At gennemføre unødvendige afskedigelser er et klart signal, og processen 
blev gennemført med et påfaldende fravær af ansvar eller interesse for sine medarbejdere hos 
skolevæsenets ledelse og uden en plan for månederne mellem opsigelsen og fratrædelsesdatoen. 
Der er veldokumenterede muligheder og kendte erfaringer med at tage en række hensyn, som slet 
ikke var i spil. Man ønskede ikke at samarbejde med BLF, som ellers flere gange stillede sig til 
rådighed, og som har redskaber til rådighed. Også almindelig sund fornuft og menneskelige hensyn 
blev tilsidesat. 
Der er ingen tvivl om, at de involverede har oplevet forløbet som hårdere end nødvendigt. 
 

                                                
4
 

http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2011/Opsamling%20på%20partnerska
bsanalysen%201.pdf 
 

http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2011/Opsamling%20på%20partnerskabsanalysen%201.pdf
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2011/Opsamling%20på%20partnerskabsanalysen%201.pdf
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Også mange af os øvrige ansatte har fanget signalerne om de unødvendi-
ge afskedigelser og måden, de blev gennemført på. Mange, ikke mindst 
yngre, kolleger har givet udtryk for generel utryghed og for utryghed ved at 
melde sig syg eller sige sin mening. 
 
I december 2011 indledtes en dialog mellem Ballerup Kommune og BLF 
om retningslinjer for forflyttelser, og der er fra Ballerup Kommunes side 
sendt helt nye signaler om et samarbejde om dette emne – et samarbejde, 
som vi meget gerne går ind i. 
 
Sidste: Ballerup Kommune har netop varslet afsked af seks kolleger på UU 
Maglemosen.  
Mere herom på generalforsamlingen. 

Forflyttelser 
I 2011 blandede BK forflyttelser og afskedigelser sammen, hvilket førte til 
en række uheldige og ind i mellem også ulykkelige situationer. Den første 
del af forløbet blev behandlet på sidste års to generalforsamlinger. 
Derefter var der endnu et rodet forløb, hvor kolleger var i tvivl om, hvorvidt 
deres prik på skulderen var et varsel om fyring, forflyttelse eller først forflyt-
telse og derefter fyring. Flere kolleger blev udsat for urimeligheder, man let 
kunne have undgået. 
For eksempel handler forflyttelser lige så meget om at tage imod en ny læ-
rer som at afgive en lærer, men der var tydeligvis fra skolevæsenets ledel-
se overvejende fokus på processen på den afgivende skole. 
 
Under afsnittet om afskedigelser omtales nye signaler fra Ballerup Kom-
munes side.  
Dette gælder også forflyttelser. 

Seniorpolitik 
Som del af de såkaldte trepartsmidler blev det aftalt i Ballerup Kommune, 
at medarbejdere mellem 57½ og 60 år fik ret til en seniordag. Dette ophør-
te med udgangen af 2011, for lærerne dog først med udgangen af skole-
året 2011/12.  Et enkelt sted har skoleledelsen på egen hånd og med kort 
frist flyttet denne grænse til 1. januar i stedet for 1. august. Vi er pt i dialog 
med Ballerup Kommune herom.  
 
Der er stadig intet nyt om genindførelse af den tidligere ordning, hvor man 
kunne gå ned i tid, opretholde fuld pensionsoptjening og få 25 % lønkom-
pensation, og intet tyder på, at ordningen genindføres foreløbig. 
 
 

Skolepolitik 

Skolebudgettet – besparelserne fortsætter  
Sidste år besluttede politikerne at opsige vores daværende KTO-arbejdstidsaftale og overgå til A05. 
Øvelsen handlede om at sætte den enkelte lærers undervisningstimer i vejret og nedlægge lærer-
stillinger. Besparelserne var begrundet i en blanding af finanskrisen, regeringens politik og de lokale 
overvejelser. Se afsnittene om faglige forhold og arbejdsmiljø. 
Meget vand er løbet i åen siden da, men mantraet er stadig det samme; der skal spares på Ballerup 
Skolevæsen. Helt aktuelt er vedtaget en besparelse på 13,8 millioner kroner for 2012/13, hvoraf en 
del skal kanaliseres tilbage i form af en udviklingspulje, som skolerne i innovationens navn kan søge 
midler i. Vi havde langt hellere set, at pengene var blevet på skolerne som en ressource til kerne-
ydelsen. 
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Besparelsen skal indhentes ved at følge KL’s anbefalinger og sætte lærernes undervisningsprocent 
op, så den gennemsnitlig bliver 40,6 % af arbejdstiden. Det er dybt bekymrende, at politikerne så 
ensidigt fokuserer på undervisningsprocenter, da billedet er meget mere nuanceret end som så. 
Begrebet kvalitet er fx helt fraværende. Vi ved endnu ikke, hvad det helt konkret kommer til at bety-
de for beskæftigelsen og hermed antallet af stillinger. 

A05 og undervisningen  
I det forgangne år er vi blevet budt lidt af hvert, men én ting er uomtvistelig; A05 på mødeplan er 
dræbende for undervisningens kvalitet. Når man tilmed lægger en økonomisk ramme nedover, som 
er meget snæver, så er det mere end op ad bakke. Se mere under faglige forhold.    

Den offentlige debat 
Ballerup Lærerforening er båret af fantastiske medlemmer. Det har vi i den grad oplevet i år, hvor 
både skoler og lærere enkeltvis eller i grupper har taget bladet fra munden bl.a. i Ballerup Bladet. 
Der har været debatteret heftigt, men vi er altid gode til at forholde os sagligt og kvalificeret. Det er 
vigtigt, at vi deltager i den offentlige debat og udtrykker vores holdninger til folkeskolen. Vi vil den 
danske folkeskole og er bekymrede for den udvikling, som vi kan se i øjeblikket. Det skal politikerne 
vide, og det får de allerbedst, når meldingerne kommer direkte ude fra skolernes hverdag.   

Fremtidens folkeskole   
Folkeskolen er under pres over hele landet både værdipolitisk og økonomisk! Der bliver skåret vold-
somt i ressourcerne og sat spørgsmålstegn ved værdier, som tidligere var uanfægtelige. Når bøl-
gerne går rigtigt højt, kan man sidde tilbage med en grundlæggende bekymring for, om vi er ved at 
afvikle den fælles folkeskole, som vi hidtil har kendt og værdsat, til fordel for en offentlig skole. Bal-
lerup Lærerforening ønsker en folkeskole, der er mangfoldig, og som rummer alle nuancer og ikke 
blot er et sikkerhedsnet for dem, som ikke har ressourcer til et privat tilbud. Vi ønsker en skole for 
folket – folkeskolen!  
Vi hilser i Ballerup Lærerforening Ballerup Kommunes arbejde med fremtidens skole velkomment. 
Det er af afgørende betydning, at vi til stadighed formulerer langsigtede udviklingsmål for vores sko-
levæsen. Og behovet for værdisætning og nytænkning er bestemt ikke mindre i en tid med nedskæ-
ringer og ressourceknaphed.  
Det er selvsagt en stor udfordring at tegne en vision for fremtidens skole. Man skal vist se ualminde-
lig dybt i krystalkuglen for at forudse verdens udfordringer anno 2020. Vi har i Ballerup Lærerfor-
ening selv gjort forsøget i foråret 2011 i vores debatoplæg: ”Fremtidens skole i Ballerup – en fanta-
siforestilling eller et tænkeligt fremtidsscenarium”, hvori vi indkredser 10 nøgleområder.  
Ballerup Kommune har nu på baggrund af en længere proces formuleret sin vision for fremtidens 
skole 2020. Det er på mange måder blevet en vision, som er så bred og vidtfavnende, at der ikke er 
meget, som man kan være uenig i eller sætte spørgsmålstegn ved. Omvendt kan det også være 
svært at se en tydelig vej i visionen.  
 
Kredsen har naturligvis afgivet et høringssvar, som kan læses i sin helhed på hjemmesiden5. 

Pædagoger i skolen  
Vi oplever i øjeblikket, at BUPL bevæger sig længere og længere ind på vores fagområde. I forbin-
delse med udarbejdelsen af Ballerup Kommunes fremtidsvision formulerede BUPL en lang række 
tanker om, hvad pædagoger kan tilbyde og udrette. En del af dette omhandler, hvad vi opfatter som 
klare undervisningsopgaver.  

                                                
5
 

http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2012/Fremtidens%20skole_høringssva
r-BLF%202.pdf 
 

http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2012/Fremtidens%20skole_høringssvar-BLF%202.pdf
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Det%20mener%20BLF/2012/Fremtidens%20skole_høringssvar-BLF%202.pdf
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Det er således foruroligende at konstatere, at Ballerup Kommune i 
fremtidsvisionen i så ringe et omfang anvender betegnelsen ’lærer’. 
Der opereres med ’professionelle’ og ’pædagogisk personale’, men vi 
føler os nødsaget til at spørge, hvem det er, som skal undervise i frem-
tidens folkeskole? Det er læreren, som har den uddannelsesmæssige 
baggrund for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen 
og derfor er bedst til det, hvilket desuden understøttes af folkeskolelo-
ven. Det er i kraft af den unikke forståelse for samspillet mellem fagdi-
daktik, almendidaktik og praksis, at læreren har sin helt særlige rolle 
og position i folkeskolen. Forskningen har tydelig vist, at læreren er 
den mest afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Vi 
bør positionere os langt stærkere og tydeligere argumentere for, hvor-
for det er læreren, som underviser. Vi vurderer, at kredsen i nærmeste 
fremtid må lægge betydelige kræfter i argumentationen for dette syns-
punkt, og det står samtidig højt på DLF’s landspolitiske dagsorden.    

Observation og vurdering af undervisning  
Skolelederforeningens værktøj "Fokuspunkter ved observation og vur-
dering af undervisning" er lavet på baggrund af OECD-rapporten fra 
maj 2011, hvor Danmark bl.a. blev anbefalet at integrere lærervurde-
ringer i evalueringssystemet.  
Materialet er tænkt som inspiration for skolelederne til at systematisere 
iagttagelser af læreradfærd og -kompetencer med henblik på at få me-
re dokumentation af undervisningens kvalitet og have en faglig, udvik-
lingsorienteret dialog med læreren. 
I Ballerup Kommune er man allerede så småt gået i gang med at an-
vende værktøjet, men vi har stadig egentlige tilbagemeldinger til gode. 
Vi er meget opmærksomme på, at faglig og pædagogisk sparring er af 
afgørende betydning for undervisningens kvalitet, men vi er særdeles 
bekymrede for, om dette materiale er det rigtige til at opfylde det mål. 
Derudover kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvor mange ledere 
der reelt har kompetencer til at vejlede, evaluere og vurdere lærernes 
undervisning.  
Hvis man ønsker at benytte materialet på den enkelte skole, så bør 
man drøfte det med lærergruppen på skolen inden og afklare, hvad 
formålet er. Vil skoleledelsen observere én eller alle lærere? Er mate-
rialet kendt for alle? Er der særlige fokuspunkter, man ønsker at arbej-
de med? I hvilken periode ønskes materialet anvendt osv.? Det er vig-
tigt at afklare, hvad observationen og vurderingen skal bruges til. Det 
bliver en krævende og omfangsrig opgave for skoleledelsen, hvis de 
skal ud at observere og vurdere hele lærergruppen.  
Bruges dette materiale ukritisk, så vil det i bedste fald falde til jorden. I 
værste fald vil det skabe afstand mellem ledelse og lærere, og det er 
vel næppe ønskværdigt.     

Rummelighedsundersøgelsen 2011  
Vi ønskede at sætte fokus på og debattere en række konkrete forhold 
af betydning for elevernes og lærernes hverdag. Mere kan læses un-
der beretningens arbejdsmiljøafsnit. 

Specialskolerne 
De tre specialskoler (OI, UUC Maglemosen og Kasperskolen) har ikke 
været involveret i det igangværende tællehysteri, da de allerede var på 
A05 og har været det siden aftalens indgåelse. Derimod har den sidste 
specialskole Lautrupgårdskolen været underlagt samme rammer som 
almenskolerne. Se afsnittet om arbejdsmiljø.  
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Sammenlægningen af Kasperskolen og Lautrupgårdskolen     
Der etableres i skrivende stund en paraplyorganisation bestående af de to skoler, som forbliver på 
hver sin matrikel med nuværende undervisnings- og behandlingstilbud, men som struktureres under 
en ny organisation og får én ledelse, ét personale, én bestyrelse og én administration. 
En sammenlægning af to skoler vil altid medføre forandringer i større eller mindre omfang. Dette bør 
ikke negligeres, men imødekommes med åbenhed over for alle involverede parter. Hvor det er mu-
ligt, bør det være sådan, at der for elever, forældre og personale skabes rum for, at man kan ud-
trykke sine tanker og bekymringer og få svar herpå. Vi vil derfor opfordre til, at arbejdet med sam-
menlægningen som minimum involverer og tilgodeser alle parter.  
Kredsen har naturligvis afgivet et høringssvar6. 

C-BUR 
Den 1. september 2011 trådte en ny struktur i kraft på Ballerup Rådhus. Dette har betydet en sam-
menlægning af det tidligere PPR, Børn & familie og SSP i et nyt linjecenter: ’Center for Børne- og 
Ungerådgivning’ (C-BUR). 
C-BUR har et særligt fokus på at sikre forankring af inklusion og det tværgående samarbejde i ind-
satsen i forhold til sårbare børn og unge samt at medvirke til tværgående samarbejde i forhold til 
unges uddannelse og beskæftigelse på ungeområdet. 
 
Vi har endnu ikke fået de store tilbagemeldinger på, om den nye struktur har betydet noget for sko-
lerne, men det konsultative fokus ser stadig ud til at være i højsæde. 
Der savnes information på skolerne om C-BUR’s tilbud. 

Inklusion  
Inklusionen er stadig én af skolens allerstørste udfordringer, og sammenlægningen af Kasperskolen 
og Lautrupgårdskolen er på mange måder en konsekvens af, at flere elever skal inkluderes på al-
menskolerne. Vi er i Ballerup Lærerforening fortsat af den opfattelse, at alle børn og unge har ret til 
gennem hele skoleforløbet at modtage et undervisningstilbud, der tilgodeser netop deres faglige og 
sociale udvikling. Det betyder, at fællesskabet fx klassen eller gruppen skal kunne støtte op om alle 
elever. Det betyder også, at alle børn og unge skal være i trygge rammer, hvor den enkelte kan bi-
drage til fællesskabets bedste både socialt og fagligt. Det gælder i almenskolen såvel som på spe-
cialskolen. Der skal også være mulighed for, at elever med særlige forudsætninger i almen- eller på 
specialskolen kan dygtiggøre sig enten i klassen eller på hold. Hvis færre elever skal visiteres til 
specialtilbud, kræver det, at der er de nødvendige ressourcer i almenskolen. 
Der er som hidtil et stort efterslæb i forhold til efteruddannelse på området. 

Pædagogisk Samråd 
Det er desværre vores oplevelse, at Pædagogisk Samråd har været noget underdrejet i år. Dette 
hænger bl.a. sammen med, at rådet har været på mødeplanen, og der har ikke været timer til mø-
delederfunktionen for den sagesløse midlertidige mødeleder. Samrådet har siden juni 2011 end ikke 
været repræsenteret i Kredsstyrelsen - en konstruktion, der ellers har fungeret siden skabelsen af 
Pædagogisk Samråd. Vi ser meget gerne, at Pædagogisk Samråd igen kommer på banen for fuld 
styrke, så Ballerups skolevæsen fastholder engagementet i denne væsentlige platform for tvær-
kommunale drøftelser af didaktisk og pædagogisk karakter. 
Sidste: Kasper Mortensen fra ØS er netop valgt som mødeleder for Pædagogisk Samråd og har 
deltaget i sit første styrelsesmøde. 

Arbejdsmiljø 

Arbejdsvilkår på A05 
Med A05 startede en ny tid i Ballerup, som absolut ikke har handlet om at fremme arbejdsvilkår og 
arbejdsmiljø – tværtimod. Hele foråret gik med, at BLF gjorde klar til de udfordringer, som ventede 
os i skoleåret 2011/12. Ligeledes oprustede kommunen massivt ved, at alle skolers administrative 
personale og ledere var på et antal uendelige kurser i at udarbejde mødeplaner arrangeret af KL’s 
konsulenter, der bogstavelig talt flyttede til Ballerup.  

                                                
6
 Link høringssvar KA LA 
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Dette var første tegn på, hvad der ventede lærerne i Ballerup. En mødeplanlægning og udnyttelse 
af arbejdstid, som ikke efterlod plads til hverken pædagogik, kvalitet, fleksibilitet, omsorg eller om-
tanke. På nogle skoler blev der helt bevidst og systematisk planlagt med opgaveplaceringer i elev-
pauser, således at lærerne ikke fik mulighed for at holde pauser og indtage frokost og lignende. 
Derved sparede skolen frikvarterstiden og kunne inddrage denne ressource.  
Ligeledes var der systematik i, at man planlagde så lange arbejdsdage som overhovedet muligt. Det 
betød i praksis maratondage med mange møde- og tilsynsaktiviteter både placeret imellem under-
visningsopgaverne og efter undervisningen som perler på snor.  
 
Vi har måttet konstatere, at i indeværende år har Ballerup Kommunes ledelse tilsidesat gældende 
regler og arbejdsgiverforpligtigelser i sine bestræbelse på at effektivisere og udnytte arbejdstiden 
makimalt under A05 i en sådan grad, at man undlader at varetage arbejdsmiljøområdet, som man 
ellers er forpligtiget til.   
Det efterlader lærerne i en særlig sårbar situation i forhold til sundhed og sikkerhed, når ingen tager 
ansvar for arbejdsmiljøet. 

Arbejdsmiljørepræsentanterne 
Arbejdsvilkårene under A05 har sat AMR’erne7 i en særlig og vanskelig situation i år, hvor de selv 
har haft svære arbejdsbetingelser. Det har på mange skoler været svært at få sat fokus på arbejds-
miljø, fordi der tilsyneladende fra højere hold har været en udmelding om, at dette ikke skulle priori-
teres eller ligefrem kunne nedprioriteres.  
 
I maj 2011 konstaterede vi i BLF, at der var udarbejdet en ”Opgavebeskrivelse for sikkerhedsrepræ-
sentanter” af Ballerup Kommune med en indholdsbeskrivelse og en tidsramme på 60 timer til AMR 
på skolerne, i Sektorsikkerhedsudvalget og i Hovedudvalget. Opgavebeskrivelsen var en mærkvær-
dig og ubegrundet simplificering af AMRs arbejdsopgaver, der var tilføjet opgaver, som bør vareta-
ges af ledelsen, og endelig var timetallet nedsat fra 67 timer til 60 timer.  
Vi skrev til Ballerup Kommune, at denne opgavebeskrivelse var et brud på MED-aftalen, og fik i juni 
tilsagn om en ændret opgavebeskrivelse. Efter flere rykkere fra os lovede KL’s konsulent at ændre 
skrivelsen, men den 30.8. ændrede man igen holdning og trak beskrivelsen tilbage.  
Dette er mærkværdigt set i forhold til AMR’ernes arbejdsforhold i år. Som AMR er man forpligtet i 
forhold til arbejdsmiljølovgivningen og MED-aftalen, men en undersøgelse viste, at de fleste skoler 
har indgået en akkord på hhv. 60, 67 og 70 timer. To skoler har ikke indgået akkord, og AMR’s akti-
viteter er derfor mødeplanlagt. På Egebjergskolen og Højagerskolen er Ballerup Kommunes opga-
vebeskrivelse stadig eksisterende på trods af, at den er i modstrid med kommunens egen MED-
aftale. 
BLF havde netop i forhandlingerne inden alt dette foreslået en central AMR-akkord, men fik afslag 
med begrundelsen, at dette bedst kunne aftales ude på den enkelte skole. 
 
Konklusioner om arbejdsmiljøet - fællesmøde for AMR 
I november holdt vi fællesmøde med deltagelse af alle AMR’er fra skolerne og to konsulenter fra 
DLF. Skolerunden viste et billede af skoler, hvor arbejdspresset er enormt og stemningen i bund. 
Dette sås mere konkret i form af ringe trivsel, overbelastning pga. de lange arbejdsdage og place-
ring af opgaver i elevernes pauser, mødeplanernes mangel på løsninger og et stigende sygefravær. 
Der blev på skolerunden konstateret et vis antal langtidssygemeldinger pga. arbejdsrelateret over-
belastning, hvor både lærere, skoleledere, administrative ledere og sekretærer desværre var ramt af 
arbejdsforholdene i Ballerup. Der blev udtrykt bekymring for, at flere desværre var på vej. Sygefra-
været på de enkelte skoler var meget varierende, fra alarmerende højt siden august, over at være 
stigende over de sidste tre måneder frem til november og til uændret sygefravær på enkelte skoler. 
Flere skoler nævnte, at lærere går syge på arbejdet, fordi det lægger pres på kollegerne, når der er 
mange syge. 
 
AMR’erne kunne under skolerunden give et første indtryk af svarene fra APV’en, som viste, at især 
arbejdspres, krav i arbejdet, tillid til ledelsen og tryghed i forhold til fremtiden er signifikant højt og 
dermed problematisk. Dertil blev nævnt, at to skoler havde så dårlig økonomi, at det havde været 

                                                
7
 AMR er arbejdsmiljørepræsentanter, tidligere sikkerhedsrepræsentanter 
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nødvendigt at foretage drastiske ændringer i forhold til vikardækning, hvilket gav ekstra belastende 
arbejdsforhold i slutningen af kalenderåret. 
DLF’s konsulenter kunne efter skolerunden konstatere, at der i Ballerup Kommune ikke ser ud til at 
være styr på arbejdsmiljøindsatsen. DLF er bekymret for medlemmernes helbred. Der skal gøres en 
indsats, og der skal arbejdes forebyggende med sygefraværet jf. lovgivningen. Der skal kigges på 
sygefraværets årsager, og udviklingen af det høje sygefravær skal følges. Dette skal der handles 
på. Ligeledes pointerede DLF’s folk, at det er nødvendigt og vigtigt, at der arbejdes med trivsel, 
sundhed og sikkerhed, samt at der laves en tidsplan for arbejdet, jf Arbejdstilsynets vejledning nr. 
35. 

Skoler med særlig situation 
Det må desværre konstateres, at alle skoler på A05 har haft og stadig har et ganske særligt år qua 
mødeplaner, som har medført meget ringe arbejdsvilkår og et stort arbejdspres. Det har medført 
mange frustrationer over ikke at kunne udføre sit arbejde tilfredsstillende, og det har givet ridser i 
lakken hos såvel hele medarbejdergrupper som individuelt hos den enkelte lærer. Ligeledes har ar-
bejdsvilkårene i Ballerup haft mange følgevirkninger helt ind i lærernes privatliv.  Situationen og be-
kymringen i indeværende år lader sig ikke beskrive her. Det er umuligt at gengive de mange hen-
vendelser, de mange svære situationer, konflikter og den urimelige behandling, som lærerne har 
været udsat for. Derfor nævnes kun et par enkelte skoler i det følgende. 
 
Lautrupgårdskolen 
Lautrupgårdskolen er på A05. Derudover har lærerne været meget berørt af de forskellige tiltag på 
skoleområdet. Lærerne er nu i gang med deres tredje sammenlægning på få år, hvilket har sat sine 
spor, og føler et dagligt pres, der selvsagt er meget stressende. Efter en markant nedgang i elevtal-
let som følge af inklusionspolitikken har skolens lærere sagt farvel til halvdelen af deres kolleger i de 
seneste par år.  
I forbindelse med skolens overgang i sommeren 2011 til et nyt behandlingstilbud er der ikke udar-
bejdet et nyt værdigrundlag, ej heller udarbejdet retningslinjer for håndteringen af problematiske 
elevsager (vold og trusler). Da Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg i efteråret 2011, fandt det 
anledning til at kigge nærmere på det psykiske arbejdsmiljø og komme på flere besøg for at inter-
viewe de ansatte. Tilsynet har udarbejdet en rapport om forholdene og har bedt om, at der handles 
på visse områder. Som faglig organisation er vi stærkt bekymret for arbejdsmiljøet på skolen og 
dermed de ansattes helbred.  
Det skaber også bekymring for processen omkring sammenlægningen med Kasperskolen.  
 
Grantofteskolen 
Grantofteskolen har haft et usædvanligt bekymrende arbejdsmiljø i indeværende skoleår. Det skyl-
des dels mødeplanerne og måden de håndteres på og dels ledelsens kommunikation i forhold til 
udførelsen af arbejdsopgaver. Arbejdspresset og spændingerne har resulteret i et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø på en skole, som i forvejen har en kendt stressproblematik og en meget stor inklusi-
onsopgave at løfte. Sygefraværet har været alarmerende højt gennem skoleåret. Da medarbejderne 
blev nægtet at udarbejde en udtalelse om forholdene på et Pædagogisk Råds møde, førte dette til 
en yderligere spændt situation. På et ekstraordinært Pædagogisk Råds møde jævnfør Ballerup 
Kommunes styrelsesvedtægt § 12 stk. 2 lykkedes det at få udarbejdet en udtalelse om arbejdsfor-
hold og arbejdsmiljø på skolen. 
Det høje sygefravær hos medarbejdere og ledelse har dels medført, at der er konstitueret skolele-
der og viceskoleleder, og dels at centerchef og skoledirektør er gået ind i sagen, og der arbejdes nu 
på at finde løsninger sammen med de ansatte. 

Rummelighedsundersøgelsen 
Da vi sidste vinter gennemførte en opfølgning på BLFs Rummelighedsundersøgelse, blev de dugfri-
ske resultater gennemgået mundtligt på vores generalforsamling i 2011.  
Der var heldigvis overraskende positive elementer, men i forhold til inklusionsopgaven var der tegn 
på, at der fortsat er plads til og brug for forbedringer. Dette sås helt konkret i besvarelserne, hvor 36 
% af lærerne svarede ja til spørgsmålet, om de har elever, der er så svært pædagogisk håndterba-
re, at både eleven og klassen ville være klart bedre stillet, hvis eleven fik et undervisningstilbud 
uden for almenundervisning. På spørgsmålet om læreren vurderer, at egne kompetencer er i orden i 
forhold til inklusionsopgaven, svarede 63 % nej. Og noget overraskende kunne undersøgelsen af-
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sløre, at siden det generelle inklusionskursus 2009/10 var 73 % af lærerne ikke blevet tilbudt efter-
uddannelse som kurser, deltagelse i studiekreds eller andet! Lærerne føler stadig ikke de har de 
kompetencer, som skal til for at løse opgaven og det på trods af, at der i inklusionsstrategien står, at 
lærernes kompetenceudvikling er en vigtig forudsætning, og at der skal iværksættes omfattende 
kompetenceudviklingsforløb for lærere. 

Trivselsprojektet under Forebyggelsesfonden 
Den 4. marts 2011 blev vi kontaktet af Ballerup Kommune om en ansøgning til Forebyggelsesfon-
den om et trivselsprojekt kaldet ”IT som barriere og isbryder for forebyggelse af stress i folkeskolen”. 
Vi blev med to dages frist bedt om at underskrive ansøgningen. I vores svar til den daværende sko-
lechef krediterede vi Ballerup Kommune for endelig at ville indgå i et projekt om lærernes trivsel, 
men at vi ikke kunne indgå i et så omfattende projekt, uden at vores erfaringer og ønsker var med-
taget. 
 
Det viste sig, at årsagen til den meget korte frist var, at Ballerup Kommune allerede havde arbejdet 
længe med projektbeskrivelsen, havde involveret konsulenter og havde hyret et eksternt konsulent-
firma til at udvikle et helt projekt samt havde ansøgt Forebyggelsesfonden om et millionbeløb. Der 
var dog den hage ved det, at sådanne projektansøgninger skal udformes i et samarbejde med den 
faglige organisation, som også skal underskrive ansøgningen.  
Ballerup Kommune erkendte sin fejl og fik forlænget svarfristen med 6 uger.  
Vi gennemgik minutiøst projektansøgningen og udarbejdede et notat i april, hvor vi rejste kritik af 
projektansøgningen – især hovedmålet med at ville sammenkoble lærerens stress med IT. Over 
sommeren undersøgte vi endvidere kravene fra Forebyggelsesfonden og kunne konstatere, at hvis 
vi ikke indgik i samarbejdet, ville Ballerup Kommune miste bevillingen på 3,3 mio. kr.  
 
For at gøre en meget lang historie kort så var sagen forbi både borgmesterens og Anders Bondos 
bord, og det eksterne konsulentfirma Competencehouse ønskede at trække sig ud af projektet, da 
det kom frem, at Ballerup Lærerforening ikke som forudsat havde været inddraget i proces og for-
løb. 
Ballerup kommune ændrede holdning, og Competencehouse foreslog en ændring af projektansøg-
ningen, der inddrog Ballerup Lærerforenings ønsker og krav. Forebyggelsesfonden accepterede 
dette. 
I august kom vi igennem med, at der skal være fokus på trivsel generelt hele vejen gennem projek-
tet, og at der skal være tale om frivillig deltagelse. Projektets indhold og forløb over tre år blev tilret-
tet, titlen blev ændret til ”Trivsel i den digitaliserede og inkluderende folkeskole”, og der aftaltes del-
tagelse i styregruppe og følgegruppe.  
 
De første fokusgruppeinterview med to skoleledere og 16 lærere på ØS og HE samt Ballerup Læ-
rerforening viste, hvilke trivselsudfordringer vi står med pt. Især de generelle trivselsudfordringer 
nævnes i besvarelserne som værende problematiske og udfordrende, hvor digitalisering og inklusi-
on fylder mindre i første omgang.  
I løbet af vinteren viste det sig, at det kneb for skolelederne med at informere og finde lærere til pro-
jektet, derfor inddrages BLF og tillidsmænd mere og mere i kommunikationen. Ligeledes foreslår 
Competencehouse, at Ballerup Lærerforening kommer med i styregruppen, og dette sker. I skriven-
de stund har vi i styrelsen netop haft besøg af Competencehouse og to konsulenter i Ballerup, der 
informerede om projektet. 
Det er en vigtig forudsætning for projektet, at der er tale om en høj grad af kommunikation og stort 
vidensniveau, så alle parter ved hvad projektet går ud på, og hvordan vi griber det an. Især TR’erne 
er helt uundværlige i et projekt som dette. 

Comfort-o-meter i brug 
Efter anskaffelsen af Comfort-o-metret og lidt begyndervanskeligheder med teknikken er dette 
værktøj til at foretage målinger på indeklimaet nu i brug ude på skolerne. Comfort-o-metret har væ-
ret ude på Grantofteskolen, Østerhøjskolen og er pt. på Kasperskolen. Hvis man er interesseret i at 
låne det så ret henvendelse til kredskontoret. 
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APV 20118  
Processen 
I indeværende skoleår var APV Trivsel planlagt til september 2011, hvilket også fremgik af mange 
læreres første mødeplan med 30 minutter til udfyldelsen af APV’en. Ballerup Kommune valgte dog 
af forskellige årsager at udskyde APV’en til november. Dette fik store konsekvenser på skoleområ-
det, da mødeplanen dermed ikke passede. Det betød i praksis, at de 30 minutter skulle bruges til et 
andet formål i september. Det har unægteligt givet en del besværligheder ude på skolerne, og læ-
rerne har i forløbet haft forskellige oplevelser, som har skabt en del undren og voldt en del postyr, 
hvilket også har givet AMR en del ekstra arbejde i forløbet. 
Et andet problemfelt blev den afsatte tidsramme til udfyldelse af APVen. Mange har ved udfyldelsen 
af APV’en brugt fra 30 minutter og op til 2,5 time for at besvare og uddybe kommentarer og var 
dermed ikke aflønnet for deres arbejde med den lovpligtige APV.  
I en tid under en arbejdstidsaftale, der har medført et meget belastende arbejdsmiljø, et stort ar-
bejdspres, en trivselstilstand der er helt i bund og med lange arbejdsdage, er det bekymrende, 
hvordan Ballerup Kommune som arbejdsgiver ikke har kunnet finde en rimelig løsning på denne 
problematik.  
Tredje problematik vedrører, hvorvidt der var tale om fortrolighed eller anonymitet i APV’en. Vi måtte 
desværre konstatere, at der har været forskellig opfattelse af, hvorvidt der var tale om, at medarbej-
derne var sikret fortrolighed eller anonymitet. På Giraffen under Arbejdsmiljøportalen om APV står 
der: "Dine svar vil blive behandlet fortroligt, og din arbejdsplads vil kun få en samlet opgørelse over 
svarene, hvor dine svar ikke vil kunne blive identificeret". Men det har alligevel vist sig, at arbejds-
miljølederen i visse tilfælde kan se den enkelte medarbejders APV. 
På nogle skoler har man udfyldt APV’en i den tro, at man var sikret anonymitet, og på andre skoler 
har man været vidende om, at man ikke var sikret anonymitet. Det er ret forskellige forudsætninger 
for at udfylde en APV. I en tid, hvor afskedigelser og forflyttelser skaber utryghed, er det ekstra kriti-
sabelt, at man ikke kender præmisserne. Vi mener, at det på ingen måde skal være muligt for hver-
ken arbejdsmiljøleder eller AMR at kunne sætte navn på en medarbejders svar og kommentarer i 
APV’en. Denne viden kan bruges og misbruges. 
BLF har derfor henvendt sig både til Ballerup Kommune og Sektorsikkerhedsudvalget herom. 
 
APV 2011 – resultatet 
Der er tale om en historisk dårlig APV, når det gælder trivselsdelen. Resultatet er virkelig foruroli-
gende og bekymrende – og værre end forventet. Til sammenligning med sidste APV i 2008 har pro-
blemfelterne udviklet sig i eksplosiv negativ retning med signifikante og alarmerende høje tal. 
APV’en viser, at der er mange alvorlige problemfelter at arbejde med. Når det gælder tillid til ledel-
sen, er der stor forskel på de enkelte skoler, hvor tilliden er høj på enkelte skoler og ekstremt lav på 
andre skoler. Dette ses også af ”Trivselsprojektets” første fokusgruppeinterviews som værende et 
generelt trivselsproblem. Når det gælder arbejdstider, arbejdspres, indflydelse på eget arbejde, ud-
viklingsmuligheder og tryghed i forhold til fremtiden, ses resultaterne som værende problematiske 
og ekstremt høje (alle over 20 % og op til over 70 %).  
 
Vi kan se, at fravær på arbejdspladsen udgør et alvorligt og stort problem både det generelle fravær 
og sygefraværet. Det generelle fravær skyldes højst sandsynlig skoleledernes nye praksis med at 
tage lærere ud af undervisningen, for at de kan deltage i møder og andre aktiviteter i undervisnings-
tiden. Denne nye organisering ser desværre ud til være slået kraftigt igennem og er flittigt brugt på 
de fleste skoler i disse mødeplanstider. Sygefraværet angives både til at have stor betydning for ar-
bejdsmiljøet, og ligeledes er det dårlige og pressede arbejdsmiljø direkte årsag til sygefraværet. 
Man kan se af APV’en, at der er problemer med manglende indsats for at nedbringe sygefraværet, 
som arbejdsgiver ellers er forpligtiget til. 
 
I skrivende stund går vi ud fra, at de lokale arbejdsmiljøgrupper ude på skolerne er ved at udarbejde 
handleplaner ud fra APV’ens resultat. Vi hører nogle steder fra, at det går lidt trægt, men må formo-
de, at alle arbejdsmiljøledere selvfølgelig tager denne bekymrende APV alvorligt og så hurtigt som 
muligt opprioriterer APV-arbejdet, så de tiltrængte og lovpligtige handleplaner udarbejdes, og nye 
tiltag sættes i værk for at ændre den nuværende arbejdsmiljøsituation. Sektorsikkerheds- og Sek-
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torsamarbejdsudvalget skal arbejde med handleplanerne på et fælles møde i begyndelsen af marts 
og Hovedudvalget i april. 

Nedprioritering af arbejdsmiljøet i Ballerup Kommune 
Ballerup Kommune har nedlagt arbejdsmiljøkonsulentfunktionen som en del af besparelserne. Ar-
bejdsmiljøområdet er blevet fordelt mellem andre ansatte i kommunen, men fra vores synsvinkel ser 
der mere ud til at være tale om en proforma-fordeling på papiret, end der er tale om reel varetagelse 
af funktioner vedrørende arbejdsmiljø. En del af de formidlende arbejdsopgaver er tillagt en medar-
bejder på nedsat tid og uden ledelses- og beslutningskompetencer, der som hidtil skal løse sine an-
dre arbejdsopgaver. Der er blevet oprettet en ”Arbejdsmiljøportal” på Giraffen9, som skal fungere 
som informationsportal. Denne portal er dog yderst sparsom med oplysninger. 
 
Rådhuset har fået ny struktur i efteråret 2011, men vores sektorsamarbejdsstruktur er endnu ikke 
afklaret, hvorfor vi stadig har den gamle struktur. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om der 
skal være et et- eller tostrenget system. Lige nu er den fungerende leder af Sikkerhedsudvalget en 
leder af et fritidscenter, som ikke har nogen beslutningsbeføjelser i forhold til arbejdsmiljø – jf. lov-
givningen skal det være en leder med beføjelser.  Sikkerhedsudvalget arbejder fortsat på at få udle-
veret de nødvendige opgørelser over arbejdsskader og dertilhørende handleplaner, da det ikke 
længere modtager løbende statistik over arbejdsskader. Dette gør det svært for udvalget at arbejde 
løbende og kontinuerligt med forebyggelse af arbejdsskader, som er en af sektorsikkerhedsudval-
gets vigtige opgaver. Der går i det hele taget trægt med, at de tillidsvalgte kan få udleveret nødven-
digt materiale fra Ballerup kommune, som er nødvendigt for at kunne varetage sikkerhedsarbejdet. 
Det er vores oplevelse, at arbejdsmiljøarbejdet er blevet væsentligt nedprioriteret i Ballerup Kom-
mune.  På nogle skoler er der samme oplevelse af at arbejdet nedprioriteres lokalt. Det gør det 
svært for alle parter at arbejde målrettet for et bedre arbejdsmiljø i en tid, hvor det er mere tiltrængt 
end nogensinde før. Det er bekymrende i forhold til de ansattes sundhed og sikkerhed, når ar-
bejdsmiljøarbejdet nedprioriteres eller ikke prioriteres. 

Organisation 

Samarbejdet i SUS 
SUS er det fælles samarbejdsudvalg for skoler og klubber og har i det forløbne år haft Bjarke Huss, 
Dorrit Christensen og Ulla Blom Kristensen som skiftende formænd.  
Vi håber, at der nu kommer et langtidsperspektiv og et samarbejdsperspektiv ind i arbejdet, så 
medarbejdernes synspunkter kan indgå i de beslutninger, der tages. 

Samarbejdet med andre parter iøvrigt 
Vores arbejde med personsager har højeste prioritet og er en væsentlig del af vores arbejde. Vi har 
fortsat et fint samarbejde med Personale og Udvikling (personaleafdelingen), mens samarbejdet 
med skolelederne om personsager i mange tilfælde fungerer fint, mens det i andre tilfælde tydeligt 
er økonomien, der bliver sat over personalepolitikken. 

Kompetencemidler 
Det viste sig ved slutopgørelsen af puljen for trepartsmidler, at der var et restbeløb på kr. 58.647,87. 
Restbeløbet var opstået som følge af, at bevilgede kurser og seniorinitiativer ikke har kunnet afhol-
des eller gennemføres. En nedsat ad-hoc gruppe besluttede at fordele midlerne til de enkelte skoler 
og klubber som en trivselspulje. I en tid med markante besparelser og effektiviseringer er det nød-
vendigt at holde fokus på medarbejdernes engagement og gøre en indsats for arbejdet med trivse-
len. Beløbet udmøntedes til det lokale MED/SU på den enkelte arbejdsplads.   

Hovedstyrelsesvalget 
Der var i efteråret 2011 valg til DLF’s hovedbestyrelse fra 1.1.2012 og fire år frem. 
Styrelsen anbefalede at stemme på Ane Søgaard og Flemming Ernst, som begge blev valgt. Den 
lave stemmeprocent ved valget er problematisk og har givet DLF’s ledelse noget at tænke over.  
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Vi drøftede også dette forhold i styrelsen og var især inde på, at der godt nok spiller forhold ind som 
stemmeprocedure og den pressede hverdag i Ballerup, men at en højere stemmeprocent primært 
skal opnås ved DLF’s dialog med medlemmerne imellem valgene og kun sekundært kan opnås ved 
at se på forhold omkring selve valget. Desuden har der været tilkendegivelser om, at der ikke var 
tale om et egentlig valg før til sidst i forløbet, fordi der først sent var flere kandidater end pladser. 

Kursus- og kommunikationsaktiviteter 
 
Ballerup Lærerforening har for aktive medlemmer stået 
for følgende:  

 BLF’s ordinære generalforsamling i Baltoppen med 
ca. 225 deltagere, fredag den 25. marts 

 Kredsstyrelsens uddannelseskursus på Ishøj Van-
drerhjem den 7. og 8. april 

 A05-aktionsfest i aktivitetscentret Tapeten for ca. 
240 medlemmer den 1. oktober. En forrygende fest 
med fællessang under ledelse af Kenneth, festtale, 
tre-retters menu, underholdning ved skuespiller Ja-
cob Morild og dansemusik leveret af Hanna Band 

 ”Aktionsarrangement” i Baghuset den 1. november 

 Ekstraordinær generalforsamling på Egebjergsko-
len den 22. februar.  

 Dagsordenen var godkendelse af forhandlingsresul-
tatet om arbejdstid 

 
Der er i skrivende stund omkring 675 aktive medlem-
mer 
 
 
Desuden har der for pensionistfraktionen været afholdt 
følgende arrangementer: 

 Rundvisning i Cirkusrevyen og på Bakken med ef-
terfølgende frokost på Bakkens Perle, den 27. hhv. 
29. april.  
I alt deltog 75 medlemmer 

 Sommerudflugt i Baghuset onsdag den 8. juni.  The 
Billes (Mogens Bille, tidl. Lærer på HE og chef for 
P.C., og to af hans venner) underholdt med 
Beatles-sange og musikkonkurrencer.  
Efterfølgende var der frokost for 115 medlemmer.  

 Efterårsturen var en guidet rundvisning på As-
sistens Kirkegård på Nørrebro med efterfølgende 
frokost den 2. hhv. 4. november. 60 medlemmer 
deltog. 

 
I pensionistfraktionen er der ca. 245 medlemmer. 
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Regnskab for BLF 2011 
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Regnskab for Særlig Fond 2011 
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Regnskab for solidaritetsfonden 2011 
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Revision 
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Anvendt regnskabspraksis 
Nedenstående regnskabspraksis, der er anvendt ved aflæggelse af årsregnskabet, er uændret 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 realisere- 
de og urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer vedrørende regn-
skabsåret. 
 

Driftsmidler, inventar: Driftsmidler og inventar af mindre karakter omkostningsføres i anskaffelses- 
året. 
 

Fast ejendom : Ejendommen optages til anskaffelsessum med tillæg af afholdte købs-, om- 
bygnings- og renoveringsomkostninger. Der afskrives ikke på ejendommen. 
 

Værdipapirer :  Obligationer og aktier optages til statusdagens kurs. Realiserede og ureali- 
serede 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 udgifts- 
føres og betales af Særlig Fond. I den skyldige foreningsskat modregnes  
den i indkomståret foretagne á conto udbetaling. Der afsættes ligeledes ud- 
skudt skat af forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige  
værdi af værdpapirer. 
 

Selskabsskat:  Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den op- 
gjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendomsudlejning. 

 

Kassererens årsberetning 
Selv i foreningens regnskaber kan man finde virkninger fra A 05 mødeplanshelvedet. Vi har ladet 
Solidaritetsfonden dække ~ kr. 157.000 af de omkostninger foreningen havde i forbindelse med 5 x 
5 km stafetløbet i Fælledparken og den store A 05 fest på ”Tapeten” 
Der er osse grund til at kigge på kontingentrestancerne, som for tredje år i streg er blevet mindre og 
nu har et niveau, der er til at leve med. 
Som noget nyt ses i budget 2012 og budgetgrundlag 2013 et ”kontingent” fra Solidaritetsfonden – 
disse beløb dækker omkostningerne til medlemsmødekasserne på skolerne.  
Bemærk osse at der optræder et afdrag på kr. 73.000, som skal dække de omkostninger vi forudser 
i forhold til renoveringen af ejendommen på Bydammen og er årsagen til en kontingentforhøjelse på 
kr. 10,- pr måned. 
 
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 
13 TR á 158 timer 2054 timer 
1 kongresdelegeret ¤ 158 timer 
Mødeleder Pædagogisk Samråd ¤ 158 timer 
4 udvalgsformænd á 158 timer 632 timer 
13 TR-S á 40 timer 520 timer 
Sagsbehandlertid 1508 timer 

I alt 7486 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 2012. 
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 timeløn.  
Desuden tillægges et funktions- og kvalifikationstillæg i forhold til en gennemsnitsbetragtning (dette 
gælder ikke TR-timerne).  
Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse 
 
Der gives et tillæg på kr. 2.250,- pr/md til formanden, kr. 650,- pr/md til næstformanden, kr. 2.000,- 
pr/md til kassereren, samt et omkostningstillæg på kr. 350,- pr/md til øvrige styrelsesmedlemmer, 
der ikke er TR (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. 
 
Yderligere frikøb 
Der ydes et frikøb til webmasteren for foreningens hjemmeside på 60 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 2012 
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Forslag til kontingent for 2013 
 
Medlemstal pr. 10. februar 2012 som udgangspunkt 
for kontingentforslagene 
 

Kontingent til BLF kontingent pr. måned 

fraktion 1 & 2 helt kontingent 335,00 (+ 10,00) 

fraktion 1 & 2 halvt kontingent 167,50 (+ 5,00) 

fraktion 4, pensionister < 75 år  25,00 (uændret) 

fraktion 6, særlige medlemmer 65,00 (uændret) 

 
Stigninger i forhold til 2012 fremgår af paranteserne. 
Kontingentet til DLF fastsættes i efteråret 2012, men er for 2012 kr. 213,- pr. måned. 
 
 
 
 
Medlemstallet pr. 10. februar 2012 som udgangspunkt for kontingentforslagene  
 

  antal 

fraktion 1 & 2 helt kontingent 640 

fraktion 1 & 2 halvt kontingent 15 

fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 5 

fraktion 4, pensionister < 75 år  223 

fraktion 4, pensionister > 75 år  30 

fraktion 6, særlige medlemmer 3 

Alle 916 
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Budgetgrundlag 2013 
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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, li-
gesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

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

se. 
 
5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslags-

stilleren 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 forslagsstille-
ren yderligere tildeles ordet.  
Såfremt talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye forslag, åbnes 
talerækken 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. 

 
 
 

Vedtægter 
 
Vi har ikke aftrykt BLF’s vedtægter her. De kan fås hos TR eller på vores hjemmeside. 
Klik her: http://www.kreds21.dk/blf/vedt%c3%a6gter 
 
 

Vi ses på generalforsamlingen! 

http://www.kreds21.dk/blf/vedt%c3%a6gter

