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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 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 – i år har vi 50 års fødselsdag 
• 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 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 torsdag d. 15. 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 6.2.2008 

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

OK 08 
Der har ikke i mange år været så stor opmærksomhed og politisk interesse om de offentligt ansat-
tes forhold som nu, ikke mindst om lønnen. Det hænger bl.a. sammen med velfærdsdebatten, med 
manglen på arbejdskraft og med de offentligt ansattes oplevelse af kritik, kontrol og lønefterslæb.  
Flere fagforeninger har markeret sig tidligt og tydeligt i forløbet.  
Det samme gælder desværre også visse folketingspolitikere, ikke mindst op til valget. 
 
Det er styrelsens vurdering, at også vi må på banen – hovedforening, kreds og medlemmer. 
 
I løbet af sommeren var der medlemsdebat, og efterfølgende kunne vi sende kredsens krav videre 
til DLF. Vores krav lå i denne omgang tæt på flertallet af hovedstyrelsens forslag, dog var vi uenige 
i forslagene om efteruddannelse og om et tillæg til ”faglige fyrtårne”. 
Det viste sig på kongressen i efteråret, at der var enighed om de tre hovedområder: ny arbejds-
tidsaftale, mere i løn og yderligere skridt væk fra Ny Løn. 
 
Siden jul har kredsen sat OK 08 fast på styrelsens dagsorden, deltaget i møder med DLF og andre 
kredse, nedsat arbejdsgrupper, udsendt en Faglig Bulletin1, holdt møder i skolernes faglige klubber 
og orienteret på hjemmesiden, kort sagt arbejdet med organisering, information og mobilisering. 
Vi forventer, at emnet bliver et hovedtema på generalforsamlingen. Hvordan situationen er den 13. 
marts, aner vi ikke i skrivende stund, overenskomstforhandlinger er uforudsigelige. 
 

  Skal vi igen se DLF’s formand i en demonstration? 
                                                
1 Faglig Bulletin januar 2008. Bilag, se www.kreds21.dk 
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Specialskolernes overgang fra amtet til Ballerup Ko mmune 
Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen overgik pr. 1.1.07 fra Københavns Amt til Ballerup 
Kommune. 
I perioden 1.1.07 – 31.3.08 er allerede ansatte lærere på Maglemosen omfattet af den aftalte over-
gangsordning. Det indebærer, at lønaftaler og arbejdstidsbestemmelser fortsætter uændret. 
 
Nye lærere skal derimod fra ansættelsestidspunktet aflønnes efter de vilkår, der gælder i Ballerup 
Kommune.  
 
Den lønaftale2 der er indgået på Maglemosen gælder generelt fra 1.4.08, men for de nyansatte læ-
rere, der ansættes i perioden 1.8.07 – 31.3.08, gælder aftalen fra ansættelsestidspunktet.  
Forhandlinger vedr. både arbejdstid og løn har som udgangspunkt, at der skal være sammenligne-
lighed med de øvrige lærere i BK, dog under hensyntagen til de særlige arbejdsvilkår, der er på 
Maglemosen. 
 
Medlemmerne på Kasperskolen og Ordblindeinstituttet havde mulighed for at gå over på Ballerup-
løn 1.8.2007. Dette valgte alle. 
 
Der er hermed sammenfald i den lokalt aftalte løn på alle vigtige områder, mens der fortsat er for-
skelle i den centrale overenskomst på lærere på ”normalskoler”, børnespecialskoler og voksen-
specialskoler. 
 
Der har samtidig været enighed om, at man på disse skoler ikke ville gennemgå et større skift til en 
ny arbejdstidsaftale pr.1.8.2008, før man havde kendskab til den nye overenskomst.  

Afslutning på konflikt med BK – overgangsordninger 
D. 31.1.07 underskrev Ballerup Kommune og BLF den aftale, som afsluttede konflikten om ar-
bejdstid. Dette var et tema på sidste års ekstraordinære og ordinære generalforsamling. 
Det var dog ikke således, at situationen hermed normaliseredes med det samme. Aftalen skulle 
gælde for året 2007/08, mens resten af året 06/07 skulle fortsætte efter den centrale aftale.  
 
Vi indgik akkordaftaler på en række områder, f.eks. for teamsamarbejde, dog således, at der først 
skulle laves en opgørelse over forbruget af timer frem til det tidspunkt, hvor akkordaftalerne skulle 
træde i kraft. Dette viste sig desværre at være ganske problematisk.  
På flere skoler måtte man ty til håndberegning af den forbrugte tid, specielt for teamtid, og det viste 
sig, at opgørelserne flere steder havde fejl. Dette var nok til at forudse, når man betænker den fo-
regående periodes kaotiske forhold med en strøm af tillæg til mødeplanerne. 
 
BLF måtte presse på overfor Ballerup Kommune for at sikre, at afregning fandt sted. Ballerup 
Kommune lovede, at endelig afregning skulle ske med oktoberlønnen. For nogle skolers vedkom-
mende blev det dog først senere. 

Indgåelse af skoleakkordaftaler 
Ved genforhandlingen af Ballerupaftalen ved konfliktens afslutning var det afgørende for Ballerup 
Kommune, at skoleakkorderne skulle aftales mellem skolelederen og skolens TR. 
 
Det blev genstand for flere drøftelser i styrelsen, fordi det var i strid med den gældende og mange-
årige praksis i Ballerup, hvor BLF’s formandskab forhandlede skoleakkorderne med de respektive 
skoleledere. 
Da de fleste styrelsesmedlemmer havde en mangeårig erfaring som TR’er på skolerne, mente 
man, at man nok kunne klare opgaven, og at tidspunktet var rigtigt for at indgå dette kompromis. 
Dette tema drøftedes på sidste års generalforsamling. 

                                                
2 Lønaftale for UU Maglemosen. Bilag, se www.kreds21.dk 
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Det viste sig, at man på de allerfleste skoler gik tilbage til akkorderne for skoleaftalerne i 05/06. De 
få nye akkorder blev indgået uden de store problemer.  Dog var der eksempler på skoleledere, der 
valgte at indgå nogle skoleakkordaftaler ”med sig selv” uden medvirken af skolens TR, der end ik-
ke var informeret.  

Arbejdstid 2008/2009 
Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for 2008/2009 er i fuld gang. 
Det er aftalt med Ballerup Kommune at den nuværende kommunale arbejdstidsaftale forlænges, 
så den også gælder næste skoleår. 
Hvad der derefter skal ske med arbejdstidsaftalen, afhænger af OK 08. 
 
Der er på nuværende tidspunkt forhandlinger om kommuneakkorderne på enkeltområder. 
Det drejer sig primært om vilkårene for afholdelse af prøver og censur, vilkårene for nyansatte læ-
rere, vilkårene for studier til eksempelvis læsevejleder, en ny akkord for naturfagsvejleder samt en-
kelte andre områder    
Især akkorden for afholdelse af prøver i udtræksfagene historie, kristendomskundskab, samfunds-
fag og tysk har givet anledning til debat. Aftalen i disse fag har kun eksisteret i et skoleår – og er 
derfor endnu ikke afprøvet i praksis. Det har dog været kritiseret, at lærerne først i begyndelsen af 
maj får besked om hvilke fag, der er udtrukket og først på det tidspunkt får afsat tid til at udføre op-
gaven med forberedelse af prøverne. 
 
De fleste øvrige kommuneakkorder fortsætter uændret ift. skoleåret 2007/2008. 

Lønaftale for skolepsykologerne 
Den 28.3.2007 indgik vi en aftale om forhøjelse af det fælles tillæg for alle vores skolepsykologer. 
Tillægget er nu på lige over 1.000 kr. om måneden3. 
Det er positivt, at der fortsat er en kollektiv fordeling af lønpuljen. 

Udmøntningsgarantien 
I det sidste år af OK 05 indgik en lønpulje på 1,25% til lokal forhandling. Lærere og børnehave-
klasseledere fik som led i denne pulje et centralt aftalt, fælles engangstillæg, som skulle modreg-
nes i puljen.  
I Ballerup viste det sig sidst på året, at der var et mindre restbeløb. Der er udmøntningsgaranti, 
dvs. at pengene enten skal udmøntes som løn eller overgå til det centrale niveau. 
Det endte med, at der blev indgået en tillægsaftale til den lokale lønaftaleaftale, hvor Balleruptil-
lægget blev forhøjet med 285,- kr. årligt gældende fra 1.4.2007. Hvis restbeløbet helt eller delvis 
bliver anvendt til centrale formål ifm. OK08 genforhandles aftalen4. 

Uenigheder om konkrete arbejdstids- og lønsager 
Sidste år på denne tid var der et ekstraordinært stort antal uenigheder mellem Ballerup Kommune 
og BLF om forståelsen af og fortolkningen af vores overenskomst og lokale aftaler. Siden er antal-
let faldet markant.  
Den lokale ”løntrinssag” er dog så central for os, at vi ikke kan betragte situationen som normalise-
ret. 

Uenighed om veksling af løntillæg til løntrin 
Den lokale lønaftale er baseret på princippet om at veksle løntillæg til løntrin. Dette er en god ord-
ning for tjenestemændene, som får den bedst mulige pension på denne måde. Det er også en god 
ordning for Ballerup Kommune, som gennem otte år er sluppet for at betale pensionsbidrag af den 
”øverste” del af tjenestemændenes løn. 
                                                
3 Lønaftale for skolepsykologerne. Bilag, se www.kreds21.dk 
4 Lønaftale om udmøntningsgarantien. Bilag, se www.kreds21.dk 
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Da vi indgik aftalen, kunne man på denne måde normalt nå op på maksimalt trin 45, og det blev 
skrevet ind i aftalen som det maksimale løntrin. 
 
Ved sidste overenskomst hævedes lærernes løn i hele landet med to løntrin. 
Uenigheden mellem Ballerup Kommune og os handler om, hvorvidt disse to ekstra løntrin skal slå 
igennem i den lokale lønaftales maksimale løntrin. 
Vi mener, det fremgår af såvel aftalens hele grundlag og konstruktion som af en forhandling, vi 
havde om spørgsmålet i foråret 2005. Ballerup Kommune mener det modsatte. 
 
Det er ikke en sag, der skal afklares af jurister eller ankeinstanser; det er for os et spørgsmål om 
Ballerup Kommunes troværdighed. Uenigheden er helt central i vores forhold til Ballerup Kommu-
ne; den blokerer reelt for et tillidsfuldt samarbejde om løn, arbejdstid og andre emner. Sagen er 
drøftet mange gange med forvaltningen og senest med borgmesteren i december 2007. På dette 
møde fremlagde vi disse aspekter i problemstillingen. I skrivende stund afventer vi en tilbagemel-
ding fra borgmesteren. 

Uenighed om overenskomstens ene ekstra løntrin 
Denne uenighed handler om, hvorvidt lærerne i Ballerup skulle stige et helt løntrin eller kun en del 
af et løntrin. Sagen er bragt opad i systemet til LC og KL. De er også uenige, og sagen ligger nu på 
dette niveau. Der er udvekslet sagsakter mellem juristerne, og der er berammet en afgørelse ved 
en faglig voldgift d.18. juni 2008. Sagen er også beskrevet i sidste års beretning. 

Læsevejlederuddannelsen 
Som et led i Ballerup Kommunes politik for læsning er flere kolleger under uddannelsen til læsevej-
leder. Det viste sig i løbet af foråret og sommeren, at omfanget af uddannelsen var større end først 
beskrevet. Der er tale om et egentligt studium baseret på en del hjemmearbejde, og det er util-
strækkeligt alene at tildele tid til tilstedeværelsen på kursusstedet.  
Dette har man løst efterfølgende på flere skoler, men der har også været konkrete problemer med 
en slags ”bordet fanger”-tænkning. Også selvom de pågældende kolleger allerede inden skole-
årets start har påpeget problemet. Det har medført en urimelig situation for disse kolleger. 
 
Vi har rejst sagen over for Ballerup Kommune. Den er pt ikke løst. 
 
Det er vores politik, at der ved uddannelse af studiekarakter skal benyttes de såkaldte ECTS-
points, der angiver omfanget af uddannelsen målt i årsværk eller alternativt være indgået en lokal 
aftale mellem kreds og kommune eller mellem TR og skoleleder om vilkårene. 

Administrationen af lønnen – et evigt problem? 
Situationen er bedre, men ikke tilfredsstillende. Der er fortsat problemer med registrering og udbe-
taling af løn, især ved overarbejde. Det er en stadig kilde til forundring, at man fra arbejdsgiverside 
ikke bruger de få ekstra resurser, der skal til, for at vi får den rigtige løn til tiden.  
Mange konkrete sager er ens fra sag til sag og fra år til år. Det har alligevel ikke affødt en plan eller 
politik for en bedre administration. Der arbejdes fortsat defensivt og bagudrettet med at rette kon-
krete fejl. I stedet ville rettidig omhu kunne løse problemerne i tide, til alles tilfredshed og med en 
langt mindre arbejdsindsats. 
 
At medarbejderne har svært ved at forstå deres egen lønseddel og samtidig ikke har tillid til kor-
rektheden har stor psykologisk betydning i et ansættelsesforhold.  
 
Det kan også undre, at man fra arbejdsgiverside så markant går ind for et endnu mere individuali-
seret og kompliceret lønsystem, når man tilsyneladende ikke kan håndtere det nuværende system. 
Et typisk eksempel er årsopgørelserne, som hvert år med næsten rituel karakter og helt unødven-
digt giver anledning til de samme problemer, 
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Samarbejdet med Ballerup Kommune om disse forhold er omstændeligt; blandt andet bruges der i 
flere tilfælde flere resurser på gentagelser og bortforklaringer end på løsninger. Som eksempler 
herpå kunne nævnes gårdvagtstillægget på Østerhøjskolen, øvelsesskolelærernes tillæg, TR’ernes 
lønforhold m.fl. 

Lønsumsstyring  
Ballerup Kommune har – uden at høre medarbejderne - besluttet, at der indføres lønsumsstyring 
på skolerne pr. 1.8.2008.  
Lønsumsstyring betyder, at man går væk fra at melde et antal stillinger (en normering) ud til de en-
kelte skoler og går over til at udmelde et kronebeløb. Dette beløb kan bruges til løn. Et af de man-
ge springende punkter er, om det også kan bruges til andet, således at man veksler lærertimer til 
fx opvarmning, kontormøbler eller andet. 
Der er nedsat flere arbejdsgrupper. BLF er repræsenteret i den arbejdsgruppe, der udarbejder for-
slag til den vejledning, der skal gælde for området.  
 
Indtil nu har arbejdet koncentreret sig om tekniske forhold på afgrænsede områder, dog har man 
været inde på den principielt vigtige diskussion om, hvorvidt vikarudgifterne til langtidssyge og læ-
rere på barselsorlov skal dækkes af den enkelte skole eller – som nu - en fælles pulje.  
Vi går ind for en fælles pulje/konto. Vi ønsker at undgå, at man opleves som en økonomisk belast-
ning for sin skole, hvis man er langtidssyg eller på barsel. Det kunne få særdeles  
uheldige konsekvenser, hvis en fremrykket afsked af en langtidssyg kollega eller en manglende 
genansættelse af en gravid kollega kunne frigøre penge til helt andre formål. 
 
Arbejdet med en række andre, vigtige områder inden for fænomenet lønsumsstyring er ikke påbe-
gyndt, og der er rejst berettiget tvivl om, hvorvidt man bliver klar til 1.8.2008.  
Der er dog desværre intet, der tyder på, at projektet ikke realiseres. 

Kontraktstyring 
Ballerup Kommune er desuden inde i generelle overvejelser om at tage skridtet videre end løn-
sumsstyring, nemlig kontraktstyring. Heri indgår egentlige, underskrevne kontrakter på tre niveau-
er, nemlig  

• mellem politikerne og den enkelte direktør,  
• mellem den enkelte direktør og den enkelte afdelingsleder (fx mellem direktør for Børn & 

Unge Dorrit Christensen og skolechef Bente Schoubye) og endelig  
• mellem afdelingslederen og den enkelte institutionsleder (i vores tilfælde skoleinspektører-

ne).  
Af kontrakten skal der på den ene side fremgå en række mål for drift og indsatsområder og på den 
anden side vilkårene, fx budgettet. Det ligner på visse områder kontrakter mellem selvstændige, 
private firmaer. Den største forskel er nok, at i den kommunale model får den ene part et tilbud, 
man ikke kan sige nej til, uden at ”ens fremtid i Ballerup Kommune var til overvejelse”, som det 
blev formuleret. 
 
Medarbejderne blev heller ikke hørt, inden man tog beslutningen om at begynde dette projekt. Vi er 
repræsenteret i et udvalg, der arbejder med implementeringen. 
Hen over vinteren har man fra direktionens side sat dette arbejde på stop, og vi ved ikke, 
om/hvornår man vil gå videre. 

Pædagogiske forhold 

Ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune 
BLF har gennem flere år efterlyst en opdateret styrelsesvedtægt, således at både Folkeskoleloven 
og den informative del, som fremgår af bilagene, overholdes. 
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Forslaget fra Ballerup Kommune og den senere vedtagelse levede desværre langt fra op til for-
ventningerne. 
 
BLF har to hovedanker mod den nye styrelsesvedtægt. 
Den væsentligste anke ved den nye styrelsesvedtægt er, at den reducerer medarbejdernes demo-
kratiske indflydelse. 
Den nye praksis i Ballerup Kommune er, at der årligt kun afholdes 1-2 møder i pædagogisk råd 
med deltagelse af både lærere og pædagoger i modsætning til tidligere, hvor der var flere møder.  
Til gengæld er der mulighed for at holde særskilte lærermøder, men da lærermøder ikke har en 
formel status – f.eks. som høringsberettiget part, er lærernes formelle indflydelse reduceret. På 
tilsvarende vis er pædagogerne ikke repræsenteret i de nye BFO råd, som udelukkende består af 
BFO leder og 1-2 forældre.   
Forslaget sendte et klart signal om at reducere medarbejdernes indflydelse. Dertil kommer, at man 
ikke lyttede til de mange reaktioner herpå, men fastholdt linien i den endelige vedtagelse. 
 
Den anden anke er, at bilagssamlingen mildt sagt er mangelfuld. Bilagssamlingen skal mere kon-
kret opstille mål og rammer for undervisningen. Den er ikke et anvendeligt redskab for skolerne. 
Dette får konsekvenser for undervisningens kvalitet.  
BLF vil på denne baggrund analysere, om bilaget er i uoverensstemmelse med lovgivningen. 
 
BLF udtalte sig i høringsprocessen5. 

Skolestruktur – 10. kl. – placering af specialklass er 
BLF udtalte, at foreningen ikke kunne støtte forslaget om placering af alle kommunens 10. klasser 
på Grantofteskolen fra skoleåret 2008/2009. 
Begrundelsen for dette var, at forslaget ikke gav tilstrækkelig gode pædagogiske muligheder for de 
kommende 10. klasser ved den foreslåede løsning, og at forslaget om at flytte specialklasser fra 
Grantofteskolen ikke var gennemtænkt.  
Det er derfor tilfredsstillende, at skole- og uddannelsesudvalget har besluttet at udsætte en even-
tuel beslutning om ændring af 10. kl. strukturen. Det vil også give mulighed for, at specialklasser-
nes situation kan vurderes. 
BLF udtalte sig i høringsprocessen6. 

IT handleplan 
BLF udtalte, at der var en række positive elementer i forslaget til IT plan, især den økonomiske til-
førsel af resurser til området. 
Vi gjorde også opmærksom på, at der var nogle problemstillinger, det var nødvendigt at forholde 
sig til. Det drejede sig om eventuelle arbejdsmiljøproblemer, enkelte aftalemæssige forhold vedr. 
arbejdstid, spillereglerne ved indførelsen af skoleintra samt enkelte andre forhold.  
Endvidere nævnte vi, at det er nødvendigt, at læreren får netadgang betalt af kommunen.  
IT planen blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet ultimo januar. 
 
BLF udtalte sig i høringsprocessen7. 

Et godt børneliv - inklusion og billiggørelse 
Kommunens rummelighedsprojekt ”Et godt børneliv – et fælles ansvar” har nu kørt i godt 3 år. ” 
Indsatserne i projektet omfatter principielt hele aldersgruppen 0 – 18 årige og dermed alle de 
kommunale institutioner, som relaterer til aldersgruppen. Det drejer sig om dagtilbud til alle 0 – 6 
årige, skole og BFO, samt fritidsklubber, byggelegepladser o.l. Endvidere indgår PPR også i pro-
jektet. 

                                                
5 BLF om styrelsesvedtægten. Bilag, se www.kreds21.dk 
6 BLF om ny skolestruktur. Bilag, se www.kreds21.dk 
7 BLF om IT-strategi. Bilag, se www.kreds21.dk 
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De væsentligste projekter har været ”Pædagoger ind i skolen”, omlægning af den specialpædago-
giske indsat herunder omstrukturering af PPR samt uddannelse af en række resursepersoner på 
skolerne. Dertil kommer konkrete, lokale projekter. På nuværende tidspunkt er der på skoleområ-
det kun ganske få projekter udover det fælles projekt ”Pædagoger ind i skolen”. 
 
BLF’s overordnede vurdering af projektet er fortsat, at kommunen har to nøje forbundne formål 
med projektet: 

• øget inklusion og et nærhedsprincip ift. elevens normalmiljø og  
• et kommunalt ønske om at nedbringe kommunens samlede udgifter til specialundervisning.  

 
I initiativerne fra ministeriet og KL i 2002 – 2005 var det derimod en forudsætning for en besparel-
se på specialundervisningen, at resurserne delvist blev overført til normalundervisningen.  
Vores fokus er naturligvis på skoleområdet og konsekvenserne af den øgede inklusion for lærere, 
elever og undervisningen.  
Erfaringerne på skolerne med den øgede rummelighed viser på den ene side, at lærerne er enige 
i, at skolen skal være rummelig, men samtidig at det stiller ændrede krav til rammerne for dette ar-
bejde. 
 
BLF og DLF har i flere sammenhænge påpeget faren for, at øget inklusion på sigt kan føre til en 
mindskning af de samlede resurser, fordi normalundervisningen ikke styrkes. 
Billiggørelsen af specialundervisningen er for 2006 sket gennem at mindske antallet af de ”tunge 
anbringelser”. I stedet undervises disse elever i kommunale skoler, og samtidigt anvendes de 
kommunale fritidstilbud.  
 
I Ballerup Kommune er tilførslen af resurser i normalundervisningen sket gennem projektet ”Pæ-
dagoger ind i skolen”. Dette kan naturligvis ikke stå alene, svære problemer i skolestarten bliver 
ikke nødvendigvis afhjulpet med 7 – 8 lektioners pædagogdeltagelse i 1. – 3. klasse. Mange inklu-
derede elever har behov for støtte og hjælp i hele skoleforløbet. 
De millioner, som Ballerup Kommune har sparet ved færre ”tunge anbringelser” kunne passende 
anvendes til en udvidelse af de efterhånden alt for få lærerresurser på 8. – 10. klassetrin.   
 
Der blev i marts/april måned 2007 udsendt en midtvejsevaluering af ”Pædagoger ind i skolen”, som 
peger på en række problemer og giver en række anbefalinger. 
De væsentligste problemer er den store forskellighed i skolernes lærer-pædagogsamarbejder, her-
under at der er i nogle klasser enten ikke er uddannede pædagoger eller slet ingen overhovedet.  
Desuden anbefales det i midtvejsrapporten at udvikle lærer-pædagogsamarbejdet. 
gennem fælles uddannelse og vidensdeling, gerne på tværs af skolerne,  
De meldinger BLF har fået fra skolerne er, at rummeligheden i meget høj grad bliver den enkelte 
lærer eller lærerteamets problem. Selv helt oplagte og tydelige eksempler på nødvendigheden af 
at gøre noget akut ift. enkeltelevers problemer drukner i lange processer med urimelige dokumen-
tationskrav, samt krav om at læreren skal foretage en række forskellige tiltag, før der eventuelt af-
sættes resurser til løsningen.  
Endog meget erfarne lærere, som hurtigt kan gennemskue problemet, og hvad der eventuelt skal 
gøres, er omfattet af denne ”procesgørelse”.   
 
Der er simpelthen for lang vej, fra den enkelte lærer gør opmærksom på et problem med en elev, 
og til der holdes en koordineringskonference, der for alvor kan tage fat på problemet.  
På den måde opfylder selve processen en del af kommunens mål med at nedbringe udgiften pr. 
elev til specialundervisning. 
 
Henvendelser fra en række lærere til kredsen har tydeligt vist, at denne proces desværre kan have 
alvorlige konsekvenser både for den enkelte elev, den samlede klasse og læreren, herunder for 
lærerens psykiske arbejdsmiljø. 
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Det er helt urimeligt, at enkeltlærere skal ”gå ned med flaget” pga. stress fordi der ikke i tide bliver 
etableret de nødvendige pædagogiske foranstaltninger for en eller flere elever, det er vanskeligt at 
rumme. 
BLF har iværksat en spørgeskemaundersøgelse af problemet blandt alle klasselærerne i normal-
klasserne. 
 
BLF deltager i følgegruppen for ”Et godt børneliv – et fælles ansvar”.  
Følgegruppens medlemmer kommer fra skolevæsenets og skolernes ledelse, kommunalbestyrel-
sen, konsulentgruppen, de faglige organisationer og sundhedssektoren. Dertil kommer enkelte læ-
rere og pædagoger.  
Ideen med en følgegruppe er som udgangspunkt god. Denne gruppe er imidlertid karakteriseret 
ved, at hovedparten ikke selv deltager i udførelsen af den konkrete inklusion af børn i normalmiljø-
et. Der er stor afstand mellem følgegruppens oplevelse af alle de ”gode historier” og lærernes mel-
dinger om et voldsomt belastet psykisk arbejdsmiljø. ”Dansen går så at sige på hver sin sal”.  

Elevplaner 
Sidste års generalforsamling vedtog en beslutning om elevplaner, der fastlagde sammenhængen 
mellem opgavens omfang og den tid kommunen/den enkelte skole afsatte til opgavens udførelse8. 
 
Beslutningen blev vedtaget efter en debat, hvor hovedsynspunkterne var  

1. at lærerne løser den opgave, der er afsat tid til 
2. at det ikke var lykkedes DLF på landsplan at sætte dagsordenen for elevplaner 
3. at vi som lærere oplevede en øget skriftlighed uden at få tid til at løse opgaven 
4. at værdien af generelle elevplaner for alle elever var tvivlsom 
5. at elevplanerne, også i de små klasser, kunne blive ”skjulte karakterer” 
6. at lærerne oplevede en øget detailstyring fra politikerne 
7. at lærere, elever og forældre i samarbejde skulle udfylde elevplanerne, så eleverne kunne 

bruge elevplanerne. 
 
Siden har vi drøftet elevplaner med Ballerup Kommune. 
Vi er enige om det meste: 
• arbejdet med elevplaner skal ses i sammenhæng med elevsamtalerne og skole/hjemsamtalerne. 
• elevplanerne er et dialogredskab og udfyldes i samarbejde mellem lærer, elev og forældre. 
• der udfyldes 1 elevplan om året, og der er ikke krav om, at alle fag skal indgå. BK brugte i drøf-
telserne udtrykket ”keep it simple”. 
• elevsamtalerne er undervisningstid, og vi er enige om, at arbejdet med elevplaner desuden kan 
indgå i den tid, der er afsat til teamsamarbejdet i ”40 timers-puljen”. 
 
Alt dette er i god overensstemmelse med generalforsamlingsvedtagelsen. 
 
Vi er ikke enige om, hvorvidt arbejdet med elevplaner også ligger i den såkaldte 25 timers-pulje. 
Det mener Ballerup Kommune – det mener vi ikke. 
Det er styrelsens opfattelse, at det er nødvendigt, at BLF og de enkelte skoler evaluerer arbejdet 
med elevplanerne især med henblik på, om der er sammenhæng mellem det reelle tidsforbrug og 
udarbejdelse af elevplanerne. Spørgsmålet er, om der er afsat tilstrækkelig tid til bl.a. faglærere og 
klasselærere. Dette spørgsmål bør drøftes, når skoleårets planlægning og resurserne skal for-
handles, og skoleakkorderne skal underskrives. 
 
Generelt oplever lærerne en øget skriftlighed i forbindelse med dokumentation, evaluering, elev-
planer, tests og samarbejde med skolens specialundervisning og PPR, uden at der er afsat tid til 
opgaven. 

                                                
8 GF-vedtagelse om elevplaner. Bilag, se www.kreds21.dk 
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Ordblindeinstituttet 9 
Lærerne på Ordblindeinstituttet var positive overfor skiftet fra amt til kommune, men var samtidigt 
lidt usikre på, hvad Ballerup Kommune havde af planer med skolen. Man havde lige i skoleåret 
06/07 oplevet, at kommunen havde forsøgt at trække sine elever hjem fra skolen - ikke den bedste 
start på et samarbejde, der bl.a. skal bygge på gensidig tillid.  
 
Lærerne på Ordblindeinstituttet var selvfølgelig også klar over, at Ballerup Kommune selv havde 
BOI på Egebjergskolen, og man derfor selvfølgelig havde nogle forventninger om, at der skulle ind-
ledes et samarbejde de to skoler imellem. Dette er dog endnu ikke sket, og der foreligger ikke nog-
le aktuelle planer om, at det skal ske. Derfor er der opstået en fornyet tvivl blandt lærerne på Ord-
blindeinstituttet om, hvad fremtidsplanerne er for de to skoler og deres fremtidige eksistens beretti-
gelse.  
 
Lærerne på Ordblindeinstituttet er bekendt med ”Borgmesteraftalen”, der er en hensigtserklæring 
tiltrådt af borgmestrene i de 29 hovedstadskommuner. Ifølge erklæringen vil man ikke ændre for-
brugsmønster af de eksisterende tilbud til og med skoleåret 2008/09. Det betyder selvfølgelig en 
kæmpe usikkerhed omkring, om kommunerne fortsat vil visitere elever til Ordblindeinstituttet, og 
hvordan Ballerup Kommune vil forholde sig til problematikken.   

Kasperskolen 
Kasperskolen blev, som OI og UU Maglemosen, overtaget af Ballerup Kommune fra 1.1 2007.  
Lærerne var positive for dette ejerskifte, men så med bekymring på Ballerup Kommunes vilje og 
evne til, at sikre de fornødne rammer for, at videreføre og forbedre det faglige niveau på special-
skolerne.  
Her tænkes dels på skolens møde med skolevæsenet, samt Ballerup Kommunes evne og vilje til, 
at samarbejde og koordinere specialundervisningsindsatsen med andre kommuner.  
Formelt er dette samarbejde en realitet grundet i ”Borgmesteraftalen”.  
 
Kommunerne i det samarbejde, Ballerup indgår i, rummer modsætningsfulde ambitioner vedr. mål 
og midler for løsningen af den vidtgående specialundervisning. Derfor ser Kasperskolens lærere 
den store prøve for specialskolerne tilspidse sig, i takt med at tidsrammen for ”Borgmesteraftalen” 
udløber.  
Det store spørgsmål er, om kommunerne – incl. Ballerup Kommune - vil benytte sig af de tidligere 
amtsskolers faglige undervisningsspecialer og –miljøer, eller om strategien bliver, at hver kommu-
ne eksperimenterer med at løse opgaven selv.  
 
Det er Kasperskolens læreres holdning, at dette scenario vil resultere i kvalitetsforringelser, da be-
folkningsgrundlaget i kommunerne i hovedstadsområdet er for lille, samt at der endnu ikke er reali-
stiske bud på en ny og bedre organiseret konstruktion for løsning af den vidtgående specialunder-
visningsopgave. En konstruktion hvor børnenes tarv ikke tilsidesættes via tågesnak om rummelig-
hed til fordel for de kommunale budgetter og på bekostning af mange børns tarv. Desuden har læ-
rerne og lederne i normalskolen ikke tilstrækkelig erfaring og uddannelse til at løse opgaven. 
 
En frygt, der huserer på Kasperskolen, er at landspolitikerne på sigt må konstatere, at kommuner-
ne ikke kan løse den vidtgående specialundervisningsopgave og som konsekvens heraf pålægger 
staten opgaven. 
 
Der har i det forløbne år været kommunikationsvanskeligheder med PPR. Særligt visitation har 
voldt problemer, men der tegner sig en større forståelse for opgaven i PPR, efterhånden som ev-
nen og viljen til at samarbejde med Kasperskolen er taget til. 
 

                                                
9 Bilag omOI, se www.kreds21.dk 
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Kasperskolens lærere ser frem til at blive inddraget i kommunens kompetencekatalog, da vi har en 
efterspurgt og søgt kompetence, som bruges af specialpædagogiske institutioner på hele Sjælland, 
i den rummelige folkeskole, i gruppeordninger og specialklasser i folkeskolen og på gymnasier og 
andre ungdomsuddannelser mv. 
 
Diskussionen om Kasperskolens placering blev nævnt af borgmesteren, da han bød skolen  offici-
elt velkommen til Ballerup i juni 2007. Skolens lærere ser frem til mere tidssvarende bygninger, 
som tilmed er bygget til undervisning af målgruppen : normaltbegavede børn med au-
tismespektrumforstyrrelser (ASF) og ADHD.   

Skoleledelse – ændret ledelsesstruktur 
Ballerup Kommune har overvejelser om at ændre ledelsesstrukturen på skolerne. Det endelige for-
slag til ledelsesstruktur er endnu ikke offentliggjort, men vil komme til høring i MED strukturen in-
den behandlingen i Skole- og Uddannelsesudvalget i maj 2008. 

Arbejdsmiljø 

Rummelighedsundersøgelse 
Ballerup Lærerforening har gennemført en undersøgelse af rummeligheden i normalklasserne10. 
Baggrunden er, at vi gentagne gange fra både lærere og sikkerhedsrepræsentanter er blevet gjort 
opmærksom på den belastning, det kan være at rumme ”skæve” børn i normalklasserne. 
VI ved ikke præcist hvor udbredt problemet er. Derfor ønsker vi en dokumentation af problemets 
omfang. I skrivende stund er undersøgelsen ikke afsluttet, men vi vil senere fremlægge resultater-
ne for både forvaltning og politikere med henblik på at øge resurserne til inklusionen af de ”skæve” 
børn i normalklasserne. 
Den øgede rummelighed kan have alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø, hvis 
rammerne ikke er i orden. 
Vi håber, at resultatet af undersøgelsen kan meddeles på året generalforsamling. 
Opgørelserne er anonyme, men tillidsrepræsentanterne laver en opgørelse på den enkelte skole, 
så disse delresultater kan indgå i den faglige drøftelse af lokale forhold. 

Sygefravær og Forebyggelsesfonden 
Regeringen har en plan om, at sygefraværet der skyldes det psykiske arbejdsmiljø skal nedsættes 
10% inden 2010. Dette rettede vi i marts 2007 henvendelse til kommunen om. 
 
I den nationale handlingsplan står der: ”For at opnå den ønskede forbedring af det psykiske ar-
bejdsmiljø’ samt den ønskede reduktion i sygefravær som følge af psykisk arbejdsmiljø, er det af-
gørende, at der sker en styrkelse af virksomhedernes forebyggende arbejde om psykisk arbejds-
miljø. Det er derfor også en målsætning for de kommende fem års indsats, at der i 2010 skal være 
sket en markant stigning i virksomhedernes forebyggende handlinger i forbindelse med det psyki-
ske arbejdsmiljø.” 
 
Vi ville derfor gerne vide, hvilke tiltag Ballerup Kommune havde gjort eller havde til hensigt at gøre 
for at leve op til disse målsætninger. 
 
Den 12. marts 2007 rettede vi endnu en henvendelse til kommunen11. Igen var baggrunden at for-
bedre de forebyggende indsatser vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Baggrunden var, at Folketinget 
havde vedtaget en lov om oprettelse af en forebyggelsesfond på 3 mia. 
 
Formålet for BLF var at nedsætte sygefraværet med baggrund i psykisk arbejdsmiljø og at  tage 
konkrete initiativer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. 

                                                
10 BLF’s undersøgelse. Bilag, se www.kreds21.dk 
11 Bilag, se www.kreds21.dk 
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Henvendelsen førte til møde med kommunen, hvor BLF fremlagede konkrete forslag til indsatser, 
der kunne forebygge sygdom, stress og afsked. 
Forslagene til indsatser var:  

• supervision,  
• stressmøder  
• øget AKT,  
• personalepolitiske tiltag (kantiner, lærerfaciliteter mm.),  
• tid til udarbejdelse af retningslinier (hvem gør hvad, hvornår og hvordan),  
• personalemøder om det psykiske arbejdsmiljø. 

 
Resultatet  ift. forebyggelsesfonden blev, at kommunen skulle lave en udredning/afdækning af sy-
gefraværet Dette er endnu ikke sket. Endvidere en beslutning om at ansøge forebyggelsesfonden 
om økonomisk støtte på lærerområdet, såfremt det viste sig at være en mulighed, der også gjaldt 
lærerområdet. 
Desværre er lærerne ikke med i bevillingerne for år 2008, men det betyder jo ikke, at Ballerup 
Kommune kan fralægge sig ansvaret for at gøre noget for at bedre arbejdsmiljøet. 

Stress  
I 2007 har der på landsplan og i Ballerup Kommune været fokus på stress, og det vil fortsætte i 
2008, da stress stadig anses som et meget alvorligt arbejdsmiljøproblem, der giver sig udslag i et 
stort sygefravær af kortere eller længere varighed.  
 
I Ballerup Kommune har der været gennemført et pilotprojekt, hvor forskellige arbejdspladser i 
kommunen har arbejdet med arbejdsrelateret stress. Disse projekter, og resultatet heraf, blev præ-
senteret på trivselsmessen på Tapeten i oktober måned. Således fortalte lærerrepræsentanter fra 
Lundebjergskolen om deres projekt, der bl.a. mundede ud i en trivsels- og stresspolitik.  
I sektor-sikkerhedsudvalget planlægges for områdets sikkerhedsgrupper en temadag, der skal 
handle om forebyggelse og behandling af stress. Denne temadag skal munde ud i, at alle skoler 
påbegynder arbejdet med at udarbejde deres egen stresspolitik. I den forbindelse kan temahæftet 
fra Branchearbejdsmiljørådet (BAR) ”Stress i skolen” anbefales som yderligere inspiration. 
  
I Hovedudvalget (HU) er der nedsat et udvalg, hvor BLF er repræsenteret, som skal udarbejde en 
kommunal retningslinje om stress. 
Denne retningslinje skal præcisere hvordan der skal arbejdes konkret med identificering, forebyg-
gelse og håndtering af stress både kommunalt og lokalt. 
 
Endelig skal nævnes, at kommunens psykologordning med Falck nu er udvidet til også at gælde 
for ansatte, der ikke endnu er sygemeldte, men som i dagligdagen føler, at de har stresssympto-
mer og gerne vil gøre noget forebyggende. 

Moderniseringer 
Den oprindelige plan var, at alle skoler skulle være færdige med deres moderniseringsplaner midt i 
2007. To skoler blev udtaget til et forsøgsforløb og har færdigbehandlet deres moderniseringsplan. 
For de øvrige skoler er moderniseringsplanerne meget forsinket i forhold til den oprindelige plan. 
Det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt konkret at vurdere resultatet af kommunens sam-
lede plan for modernisering af kommunens skoler. 

Indeklima på Skovmarkskolen 
Skovmarkafdelingen på Lautrupgårdskolen kom i begyndelsen af 2007 under mistanke for skim-
melsvamp i hovedbygningen. BLFs arbejdsmiljøudvalg kom meget hurtigt på banen og fik (sam-
men med en samarbejdsvillig forvaltning!) lukket det pågældende afsnit. Et udsnit af lærere kom til 
lægen og blev tjekket for reaktioner på skimmelsvamp. Det blev forholdsvis hurtigt konstateret, at 
der var tale om svampeangreb. En pavillon blev sat op og dele af hovedhuset forblev lukket. Det 



 15 

har længe været tanken, at medarbejderne skal starte i nye lokaler på Lautrupgård, hvilket des-
værre har vist sig at være en langsommelig proces for de hårdt prøvede medarbejdere. Det er 
endnu uklart, hvornår og under hvilke rammer Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej fysisk 
bliver en del af Lautrupgårdskolen     

Samarbejdssager på skolerne 
Det sidste skoleår var der samarbejdsproblemer mellem lærere og ledelse på flere af kommunens 
skoler. Samarbejdsproblemer, der på 3 af skolerne medførte, at der blev startet en proces til løs-
ning af disse problemer med konsulenthjælp udefra. Grunden til samarbejdsproblemerne er for-
skellige, men resultatet af disse processer har betydet, at der foreløbig er sket en række ændringer 
både af indholdsmæssig og ledelsesmæssig karakter – ændringer som forhåbentlig medfører et 
forbedret samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen. 

Organisatoriske forhold 

MED-aftalen 
Vi indgår i samarbejds- og sikkerhedsarbejdet på MED-aftalens tre niveauer: de enkelte arbejds-
pladser, Skole & Unge og hele kommunen. 
 
I SUS (samarbejdsudvalget for Skole & Unge) har der været større aktivitet end tidligere, idet der 
foruden de 5-6 årlige møder har været egentlige uddannelsesdage og temadage. 
 
SUS har evalueret de to første år med MED- aftalen, hvilket efter vores opfattelse gav anledning til 
brugbare overvejelser om systemets muligheder og begrænsninger.  
Den overordnede konklusion var, at der er muligheder for at gøre samarbejdet mere forpligtigende 
på velkendte områder som ansættelse, afsked, uddannelse og budgettet. 
Desværre har der været en tydelig tendens til, at man fra arbejdsgiverside ikke har ønsket at tage 
disse og andre vigtige emner op. 
 
På skolerne har overgangen fra SFO til BFO ført til ændrede sammensætning af MED-udvalgene. 
Det enkelte udvalg selv afgør sin sammensætning (dog kan der ikke være flere ledere end medar-
bejdere). På trods heraf har man på nogle skoler en oplevelse af at få dekreteret en sammensæt-
ning ovenfra. Dette er uholdbart og i strid med MED-aftalen. 

Revision af personalepolitikkerne i Ballerup Kommun e 
Ballerup Kommune har en række forskellige personalepolitikker.  
Der er under hovedudvalget nedsat et udvalg med BLF’s deltagelse, som gennemarbejder alle 
personalepolitikkerne, således at de både bliver et brugbart redskab for medarbejderne og kommer 
til alles kendskab. 
Nogle af disse politikker er velkendte for medarbejderne - andre er mere ukendte. 
Samtidig skal de fleste af politikkerne ajourføres og gøres mere brugbare for den enkelte medar-
bejder. 
Det er planen, at alle personalepolitikkerne skal være revideret inden sommerferien – hvorefter de, 
som har været udsat for større ændringer, sendes til høring i MED systemet. 
Det er vigtigt, at det endelige resultat af revisionen af personalepolitikkerne kommunikeres ud i sy-
stemet på en måde, der sikrer, at det bliver et anvendeligt redskab for alle medarbejdere i kommu-
nen. 

Aftenbemandingen på skolerne afskaffes 
Beslutningen er taget uden høring. Konsekvensen bliver, at der ikke længere er tilknyttet fast op-
syn om aftenen på de enkelte skoler. I stedet benyttes et vagtkorps. Vi opfordrer til, at man på sko-
lerne udarbejder retningslinier i MED-udvalget, der tager højde for sikkerheden og trygheden ved 
aftenarbejde på skolerne, fx ved at sikre at der altid er flere kolleger til stede ved aftenmøder. 
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HS-valg 
Medlemmerne af styrelsen anbefalede 3 forskellige kandidater til hovedstyrelsesvalget i december 
2007. Flertallet anbefalede at stemme på Dorte Lange – et stort mindretal anbefalede at stemme 
på Hans Jørgen Franks og et enkelt styrelsesmedlem anbefalede at stemme på Bent Larsen. 
Resultatet af hovedstyrelsesvalget blev, at Dorte Lange fik et meget flot valg, men desværre fik 
hverken Hans Jørgen eller Bent Larsen stemmer nok til at blive valgt. 
 
I Ballerup var der er meget lav stemmeprocent ift. tidligere valg. Der er sikkert mange forklaringer 
på dette. Styrelsens anbefalinger af flere kandidater, manglende mobilisering på skolerne, den ge-
nerelle afmatning ift. centrale spørgsmål, som vi også konstaterede ifm. de velfærdsdemonstratio-
ner, der var i løbet af året og sikkert flere andre forklaringer. 
 
Resultatet er i hvert fald, at for første gang i 24 år er der ikke et medlem af BLF i hovedstyrelsen.  
Det er heller ikke afgørende at have et BLF medlem i hovedstyrelsen – det vigtigste er selvfølgelig, 
hvad det enkelte hovedstyrelsesmedlem mener politisk, men det har den konsekvens, at vi frem-
over i højere grad selv må sikre os de centrale informationer, som vi tidligere automatisk fik i sty-
relsen. 
 

 Peter. Fanebærer og ex-medlem af HS. 
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TR-/GF-styrelse 
På sidste års generalforsamling drøftede vi generationsskiftet i ledelsen af BLF. Det blev drøftet, 
om vores nuværende TR styrelse skulle erstattes af en generalforsamlingsvalgt styrelse. Vores 
nuværende styrelse består af TR fra alle skolerne, mødelederen for pædagogisk samråd samt 
formand, næstformand og kasserer valgt på GF. 
 
Tilbagemeldingerne fra skolerne viser, at den overvejende holdning på skolerne er at fortsætte 
med den nuværende struktur. 
På den baggrund vil styrelsen ikke stille ændringsforslag til sammensætningen af styrelsen. 

Hjemmesiden 
Der har været irriterende, tekniske problemer med hjemmesiden. Heldigvis besluttede DLF endelig 
i sommeren 2007, at man ville bistå kredsene med kloner af DLF’s hjemmeside - et tilbud, vi sagde 
ja til. Ting tager tid. Lige nu står vi i forberedelserne til omlægning til en ny hjemmeside, der i et 
andet layout vil indeholde det samme som den nuværende. Dertil vil vi styrke nogle af de journali-
stiske og opsøgende vinkler, der før lå i Kredsbladet, ligesom der vil blive lagt øget pres på styrel-
sen i forhold til at indtænke hjemmesiden i dens arbejde. 
 
Besøgstallet har været størst i forbindelse med kampagnen ”Ugens Skole”, der satte fokus på 
medlemmernes offervilje og gode humør i forhold til Ballerup Kommunes aldeles overskuelige cy-
kel-, kaffe,- personalefest-, garderobe- og andre personalepolitikker. 

Støttefond  
Ballerup Lærerforening har en støttefond, hvis formål er at yde støtte til arrangementer for med-
lemmerne af BLF for at styrke sammenholdet på tværs af skolerne12. Der er afsat 10.000 kr. årligt 
til formålet. 
I styrelsen har vi tidligere haft den beslutning, at anvendelsen af midlerne skulle være til arrange-
menter af fagpolitisk karakter. Denne beslutning har styrelsen ændret, således at også formål, der 
ikke er af traditionel fagpolitisk karakter, nu  har mulighed for at ansøge om midler fra fonden. I 
2007 har vi bevilget 2000 kr. til en idrætsfaglig weekend for idrætslærere i BLF og 2500 kr. i forbin-
delse med oprettelsen af en løbeklub for BLF medlemmer. 

Diverse arrangementer 
Ballerup Lærerforening har afholdt følgende arrangementer 
 
31.1.07 Ekstraordinær GF om den igangværende forhandling om næste års Ballerupaftale på 

Ordblindeinstituttet 
 
28.2. 07 Møde om OK-pension og tjenestemandspension på Parkskolen 
 
23.3.07 BLF’s ordinære GF i Baltoppen 
 
13-14.4.07 Kredsstyrelsens uddannelseskursus på Fjordhøj, Skælskør 
 
18.4.07 Pensionisttur til Den Hirschsprungske Samling med efterfølgende frokost i Kruts Karport 
 
19.4.07 Gentagelse af samme udflugt 
 
6.6.07 Pensionisternes sommerudflugt til Cirkus Museet i Avedørelejren med efterfølgende 

frokost i Messen 
 

                                                
12 Bilag om Støttefonden, se www.kreds21.dk 
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28.8.07 Fælleskonference på Hedegårdsskolen for styrelsesmedlemmer, TR-suppleanter, sik-
kerhedsrepræsentanter og medlemmer af Pædagogisk Samråd. Desuden deltog borg-
mester Ove Dalsgaard, formand for skoleudvalget Michael Krautwald, udviklingsdirektør 
Dorrit Christensen og skolechef Bente Schouby 

 
27.10.07 50 års jubilæumsfest på Tapeten. 400 festklædte kolleger overværede bl.a. Anne Marie 

Helgers show samt dansede til Big Fat Snake Jam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11.07 Pensionistarrangement på PC. Filmkonsulent Ulrik Breuning causerede over læreren 

på film. Efterfølgende frokost 
 
17-18.11. Medlemskursus på Hotel Frederiksdal med temaerne: 
 - ”Det skæve uddannelsessystem” v. forfatteren Lars Olsen 
 - ”Hovedstyrelsesvalg”. Oplæg og debat 
 - ”Skyd på kredsstyrelsen”. Orientering og debat om aktuelle faglige problemstillinger 
 - ”Udfordringer til folkeskolen - er drengene ved at blive de nye tabere” ved forsknings-

assistent Henriette Tolstrup Holmegaard fra Center for Ungdomsforskning på DPU 
 - ”Når teknikken tager magten”, om folkeskolens muligheder for at fungere som en at-

traktiv og kreativ arbejdsplads. Ved filosof og udviklingskonsulent Kim Lech Fischer  
 

- - - x X x - - -
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Regnskab for BLF 2007 
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Regnskab for Særlig Fond 2007 
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Regnskab for solidaritetsfonden 2007 
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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 

 

 
 

 

Ballerup Lærerforening 
I foreningens regnskab ses en ekstraordinær indtægt på kr. 97.500,-  
Dette beløb skal dække foreningens eventuelle udgifter i forbindelse med fusionen af Danmarks 
Lærerforening, fagforeningen S 81 og Formidlerne.  
 
Under omkostninger ses en post under drift ejendommen på kr. 364.033. I dette beløb er bl.a. 
istandsættelsen af lejemålet st.tv. 
 
På trods af denne store omkostning er det lykkedes at komme ud med et positivt resultat, da kon-
tingentindtægter og akuttildelingen er højere end budgetteret.  
 
Som det fremgår af balancen er der også i år medlemmer i restance. Årsagerne hertil kan være 
mange, men i 2008 vil der være meget mere fokus på problemet primært for at undgå restancer, 
men også på baggrund af, at Danmarks Lærerforening indfører et nyt kontingentafregningssystem. 
Derfor skal jeg bede om, at man husker fremadrettet at meddele barsel, orlov, ledighed mm. 

Fondene 
Fondene er begge kommet ud med et positivt resultat båret af renteindtægterne, mens kursregule-
ringen ikke har været så gunstig. Solidaritetsfonden har sine midler placeret i 4% obligationer og 
på en bankkonto, mens Særlig Fonds midler stort set alle er bundet i 2 %, 4% og 5 % obligationer. 
 
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 2008 

        i 1000 kr    
forbrug 
2007 

Indtægter             
¤ kontingenter       2.673    2.652 
¤ administration af fonde      40    40 
¤ akut-fonden       220    223 
¤ husleje        107    57 
¤ S 81             98 
¤ andre indtægter       5    17 

        3.045    3.087 
Omkostninger             
møder og kurser             
 ¤ generalforsamling  -70        -75 
 ¤ medlemsmøder  -62        -38 
 ¤ andre medlemsmøder  -10        -10 
 ¤ medlemskurser  -160        -148 
 ¤ arbejdsnedlæggelse  0        0 
 ¤ pensionister  -20        -20 
 ¤ styrelsesmøder  -50        -44 
 ¤ kurser for styrelsen -30        -29 
 ¤ kørsel   -25   -427    -24 
frikøb & løn             
 ¤ honorarer og frikøb  -1737        -1.596 
 ¤ pensionsbidrag/garantisum -215        -215 
 ¤ ansatte   -230        -223 
 ¤ arbejdsmarkedsafgifter -12   -2.194    -12 
administration             
 ¤ net, telefon & porto  -90        -76 
 ¤ kontorartikler  -50        -39 
 ¤ inventar   -30        -7 
 ¤ forsikring  -10        -9 
 ¤ lokaleudgifter  -80        -73 
 ¤ statsaut. revision  -30   -290    -28 
blad & hjemmeside       -40    -24 
ejendommen             
 ¤ drift   -160        -364 
 ¤ forsikring  -6        -6 
 ¤ renter   -5        -2 
 ¤ selskabsskat  0   -171    -5 
diverse              
 ¤ hovedstaden Vest  -25        -21 
 ¤ medlemsaktiviteter  -5        0 
 ¤ gaver   -10        -8 
 ¤ publikationer  -10        -6 
 ¤ støttebeløb  -10        -3 
 ¤ jubilæumsfest  0   -60    -35 

omkostninger i alt       -3.182    -3.140 
               

 ¤ driftsresultat      -137    -53 
finansielle poster             

 
¤ renteindtægter & kursgevin-
ster     30    55 

              
årets resultat       -107    2 
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Forslag til kontingent for 2009 
 
 
 
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 2008 står i parentes. Kontingentet  
til DLF fastsættes på kongressen i efteråret 2008, men er for  
2008  kr. 224,- pr. måned. 
 
 
 
Medlemstallet pr. 1. februar 2008 som udgangspunkt for kontingentforslaget  
 
 
  antal 
fraktion 1 & 2 helt kontingent 725 
fraktion 1 & 2 halvt kontingent 9 
fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 6 
fraktion 3 via DLF 48 
fraktion 4, pensionister < 75 år  184 
fraktion 4, pensionister > 75 år  20 
fraktion 6, særlige medlemmer 3 
Alle 995 
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Budgetgrundlag 2009 

        i 1000 kr  
budget 

08  2007  2006 
Indtægter               
¤ kontingenter       2.673  2673  2652  2.550 
¤ administration af fonde      40  40  40  40 
¤ akut-fonden       225  220  223  195 
¤ husleje       110  107  57  89 
¤ andre indtægter      10  5  115  41 

        3.058  3.045  3.087  2.915 
Omkostninger               
møder og kurser               
 ¤ generalforsamling  -75      -70  -75  -79 
 ¤ medlemsmøder  -62      -62  -38  -65 
 ¤ andre medlemsmøder  -10      -10  -10  -46 
 ¤ medlemskurser  -180      -160  -148  -184 
 ¤ arbejdsnedlæggelse  0      0  0  -225 
 ¤ pensionister  -20      -20  -20  -12 
 ¤ styrelsesmøder  -50      -50  -44  -41 
 ¤ kurser for styrelsen -30      -30  -29  -23 
 ¤ kørsel   -25   -452  -25  -24  -13 
frikøb & løn               
 ¤ honorarer og frikøb  -1741      -1737  -1596  -1.466 
 ¤ pensionsbidrag/garantisum -220      -215  -215  -204 
 ¤ ansatte   -230      -230  -223  -221 
 ¤ arbejdsmarkedsafgifter -15   -2.206  -12  -12  -9 
administration               
 ¤ net, telefon & porto  -90      -90  -76  -80 
 ¤ kontorartikler  -50      -50  -39  -50 
 ¤ inventar   -30      -30  -7  -10 
 ¤ forsikring  -12      -10  -9  -8 
 ¤ lokaleudgifter  -80      -80  -73  -65 
 ¤ statsaut. revision  -30   -292  -30  -28  -32 
blad & hjemmeside      -40  -40  -24  -105 
ejendommen               
 ¤ drift   -100      -160  -364  -41 
 ¤ forsikring  -6      -6  -6  -2 
 ¤ renter   -5      -5  -2  -7 
 ¤ selskabsskat  0   -111  0  -5  7 
diverse               
 ¤ hovedstaden Vest  -28      -25  -21  -55 
 ¤ medlemsaktiviteter  -5      -5  0  0 
 ¤ gaver   -10      -10  -8  -6 
 ¤ publikationer  -10      -10  -6  -7 
 ¤ støttebeløb  -10      -10  -3  -1 
 ¤ jubilæumsfest  0   -63  0  -35  -35 

omkostninger i alt      -3.164  -3.182  -3.140  -3.085 
                   
 ¤ driftsresultat      -106  -137  -53  -170 
finansielle poster              
 ¤ renteindtægter & kursgev.     30  30  55  37 
                
årets resultat       -76  -107  2  -133 
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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 hjemmeside. 
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