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2. 

Velkommen til generalforsamlingen 
 
 
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debat-
ten og dermed være medbestemmende i forhold til at fastlægge kredsens politik. 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er stedet, hvor: 

 de vigtigste debatter og beslutninger i kredsen tages 

 alle kan komme til orde og være medbestemmende 

 medlemmerne evaluerer, gør status og ser fremad 

 regnskaberne behandles, kontingentet besluttes og budgetterne lægges 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er også: 

 samvær på tværs af skolerne 

 kaffe- og kagebord, middag og anden festivitas   

 kultur og traditioner 

 medlemmernes bedste chance for at opleve den samlede Kreds 21 
 
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsam-
ling. I kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på hjemmesiden. 
  
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs det og tag det med til generalfor-
samlingen!  
 
Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af kredsens arbejde fra sidste års gene-
ralforsamling og frem til medio februar i år.  
 
Hæftet indeholder links til bilag og andre informationer, som det ville blive alt for omfangs-
rigt 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, hvor man lettere kan anvende de forskellige 
links.  
 
Gennemgående anvendes betegnelsen ’lærer’, men det skal naturligvis oversættes til ’lære-
re og børnehaveklasseledere’ i alle tilfælde, hvor begge grupper kunne have været nævnt.  
 
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2014. 
 
Vel mødt! 
 
 

På Styrelsens vegne 
 

    Jeanette Sjøberg      Morten Refskov 
Næstformand    Formand 

 

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

Foreløbig dagsorden 

 

 
1. Valg af dirigent  
2. Fastsættelse af forretningsorden 
3. Formandens beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Regnskaber 
6. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser  
7. Budgetter 
8. Fastsættelse af kontingent 
9. Valg 

a. Formand 
b. Næstformand  
c. Kasserer  
d. 2 kongresdelegerede 
e. 3 suppleanter for de kongresdelegerede  
f. 2 revisorer 
g. 2 revisorsuppleanter  
h. 1 fanebærer 
i. 2 fanebærersuppleanter 

10. Eventuelt  
 

 
Efter generalforsamlingen er der middag og godt selskab - reservér hele aftenen! 
 
Tilmelding til middagen senest onsdag d. 14. marts til TR eller til: 021@dlf.org  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:021@dlf.org
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4. 

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 afgø-
relse. 
 

5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslags-
stilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et med-
lem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. 
Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tilde-
les 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 be-
stemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 
 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændrin-
ger, 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 trykt Ballerup Lærerforenings vedtægter her. De kan ses på vores hjemmeside. 
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5. 

Formandens beretning 
 
 

5.1. Skole- og aftalepolitiske forhold 
 
 

5.1.1. OK13 
Vi har i denne beretning valgt at behandle OK13 i kortest mulig form, da vi ellers havde kun-
net udgive en særlig beretning for dette forløb alene. Yderligere information kan findes dels i 
DLF’s beretning fra den ordinære generalforsamling1, dels på vores egen hjemmeside2. 
 
Overenskomstforhandlingerne blev en voldsom kamp om arbejdstidsaftalerne for undervise-
re. Det blev en ulige kamp. Arbejdsgiverne havde på forhånd regeringens fulde opbakning til 
kravet om, at arbejdstidsaftalerne skulle afskaffes. Uden reelle forhandlinger satte de magt 
bag kravet i form af en lockout, i et omfang der ikke tidligere er set på det danske arbejds-
marked.  
 
Under lockouten var vi i Ballerup klar fra start, og aktionsgrupper, koordineringsgrupper, 
mediegrupper, og diverse andre grupper formåede at skabe fundamentet for et aktivitetsni-
veau, som i den grad var os værdigt. Vi stod med vores budskaber på gader og stræder, ho-
vedveje og biveje, cykelstier og torve, stationer og parkeringspladser. Der var dans og sang, 
hujen og råben, elevarrangementer, alskens demonstrationer, dialog med borgere, motions-
løb, og meget, meget mere. Og det var præget af et forbløffende overskud og en utrolig vilje, 
som Balleruplærere stadig har al mulig grund til at være mere end stolte over.  
 
Lockouten blev efter næsten fire ugers konflikt stoppet med regeringens lovindgreb, som i et 
og alt tilgodeser arbejdsgivernes krav. Arbejdstidsbestemmelserne i lovindgrebet giver ingen 
anvisninger på, hvorledes arbejdstimerne skal administreres. Det overlades fuldt og helt til 
arbejdsgiverne. Reglerne sikrer ikke nogen former for tid til de mange opgaver, der følger 
med undervisningen. Det er overladt til kommunalbestyrelsen at sikre rammer for arbejdsti-
den, og det bliver som udgangspunkt skolelederens opgave at sikre, at lærerne får mulighed 
for at gennemføre god undervisning. Lockouten af lærerne var et historisk magtfuldt slag 
mod en faggruppe.  
 
Lønmæssigt blev resultatet af de fælles KTO-forhandlinger som forventet. Det vil sige en 
fortsat smal ramme begrundet i den lave lønudvikling, der generelt er i det danske samfund. 
Vores målsætning om generelle procentvise lønstigninger blev opfyldt. Både hvad angår de 
generelle lønninger, og hvad angår de midler, der var lagt ud til organisationsforhandlinger. 
Alligevel er det lønmæssige resultat på vores områder ikke tilfredsstillende, idet lovindgrebet 
ikke frigjorde de midler, der var bundet i arbejdstidsaftalerne. Værdien af aldersreduktionen 
på det kommunale område var i fællesskab mellem Lærernes Centralorganisation og KL be-
regnet til alene minimum 306 millioner kroner, men kompensationsordningen i lovindgrebet 

                                                
1
 http://www.dlf.org/om-dlf/kongres/kongres-2013/ 

 
2
 http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012_2013/folkeskolereform+-c12-+ok13 

 

http://www.dlf.org/om-dlf/kongres/kongres-2013/
http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012_2013/folkeskolereform+-c12-+ok13
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giver kun 225 millioner kroner. Desuden er der ved tidligere overenskomstforhandlinger 
brugt midler til forbedring af for eksempel forberedelsestiden og tiden til klasselæreren. Dis-
se midler er ikke blevet frigjort og omsat til lønkroner, hvilket slet og ret må betegnes som 
en ekspropriation uden erstatning. 
 

5.1.2. Folkeskolereformen 
Folkeskolereformen er i omfang af en størrelse, som vi vel ikke tidligere har set. Glem alt om 
kommarettelser og småændringer i mindre væsentlige afsnit. Der tales af alle om et para-
digmeskifte, og det er ikke helt forkert at omtale det sådan. Der er skrevet mangt og meget 
om folkeskolereformen. DLF har sammenfattet reformens faktuelle indhold i en letlæselig 
publikation, som kan hentes på hjemmesiden3. I dette afsnit har vi forsøgt at forholde os 
politisk til en række af de konsekvenser, som, vi vurderer, bliver det sandsynlige udfald af 
den nye folkeskolelov.  
 
Høringssvar  
I forbindelse med kommunens budgetvedtagelse og høring om implementeringen af folke-
skolereformen formulerede BLF et høringssvar4, som særligt rettede opmærksomheden 
mod: (1) beslutningsprocessen i Ballerup, (2) lærernes forhøjede undervisningstimetal, (3) 
personalesammensætningen i forhold til den understøttende undervisning og (4) mulighe-
den for indgåelse af lokalaftale. Derudover formulerede vi sammen med BUPL og FOA et 
høringssvar, som opfordrede kommunen til at investere i folkeskolen5. Den opfordring blev 
øjensynligt hørt, og ved den endelige budgetaftale var der pludselig fundet nogle ressourcer 
til blandt andet holddannelse.  
 
Lærere eller pædagoger 
Med folkeskolereformens implementering bliver pædagoger en endnu større del af folkesko-
len end i dag. Hidtil har der været en klar rollefordeling ud fra de fælles og forskellige kvalifi-
kationer, som lærere og pædagoger besidder. Læreren har undervisningskompetencen og -
ansvaret samt en uddannelse i pædagogik, der er kvalificerende i forhold til at varetage an-
svaret for klassens og årgangens sociale liv. 
 
Pædagogens ansvarsområde i skoledelen har primært været støttefunktion for enkeltelever 
eller grupper samt deltagelse i samarbejdet omkring klassens og årgangens sociale liv via 
holddannelse, teamsamarbejde med lærerne og deltagelse i skole/hjem-samtaler. Denne 
rollefordeling er nu under pres. Som noget nyt skal pædagoger stå for en del af den under-
støttende undervisning, og i modsætning til tidligere er pædagogen alene i klassen og står 
som sådan med ansvar for både faglighed og trivsel.   
 
En betydelig del af den understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen skal 
varetages af klubpædagoger, hvoraf en stor procentdel end ikke har nogen uddannelse. BLF 
mener, det er særdeles svært at få øje på, hvilke særlige kompetencer en klubpædagog – 
såvel uddannet som ikke-uddannet - kan bidrage med i målsætningen om at højne det fagli-
ge niveau. Kommunens kompetencesyn må siges at være endog meget rummeligt. Det lader 
til, at man ikke vurderer forskellige kompetencers værdi for skolen. Logikken synes at være, 

                                                
3
 http://issuu.com/dlforening/docs/reformen?e=9602649/5301868  

 
4
 http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Skoleåret%202013_2014/BLF_høringssvar_folkeskolereformen.pdf  

 
5
 http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Skoleåret%202013_2014/BLF_BUPL_FOA_høringssvar_budget%202014-

2017.pdf  

http://issuu.com/dlforening/docs/reformen?e=9602649/5301868
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Skoleåret%202013_2014/BLF_høringssvar_folkeskolereformen.pdf
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Skoleåret%202013_2014/BLF_BUPL_FOA_høringssvar_budget%202014-2017.pdf
http://www.kreds21.dk/files/Kredsfiler/Kreds21/Skoleåret%202013_2014/BLF_BUPL_FOA_høringssvar_budget%202014-2017.pdf
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at så længe det er nyt eller anderledes, har det en værdi i sig selv. Vi mener, det er en for-
uroligende udvikling, at minimumskrav til uddannelse eller faglige kvalifikationer træder i 
baggrunden for opfattelsen af, at alle potentielt besidder kompetencer, som kan tilføre vær-
di til folkeskolen.   
 
I indeværende skoleår har man i Herlev Kommune gennemført et forsøg, hvor pædagoger 
står for en aktivitetstime om ugen. På baggrund af disse erfaringer er man i Herlev på vej 
med en model, hvor den understøttende undervisning næste skoleår alene varetages af læ-
rere. Pædagogerne har i stedet fået holddannelsestimer, hvor de som bekendt ikke står med 
det overordnede undervisningsansvar. Gid man i Ballerup Kommune havde skelet til nabo-
kommunens erfaringer og folkeskolereformens overordnede målsætninger fremfor at vælge 
en løsningsmodel, hvor de faglige og pædagogiske begrundelser mangler tyngde. Der er in-
gen tvivl om, at personalesammensætningen er blevet til under de værst tænkelige om-
stændigheder op til et kommunalvalg, hvor hensynet til sikring af pædagogstillinger har væg-
tet højere end ambitionen i folkeskolereformen om et fagligt løft af folkeskolen. BLF er be-
kymret for konsekvenserne af denne politiske prioritering. 
 
Undervisning eller læring – resultatstyring og målbar effekt   
KL arbejder vedholdende på, at kommunerne nu retter deres primære fokus mod elevernes 
læring, og at kommunerne derfor i deres kommunikation, det vil sige skriftlige såvel som 
mundtlige oplæg, skal søge at erstatte undervisning med læring. 
 
Den tendens mærker vi tydeligt i Ballerup. De fleste kommunale oplæg formuleres sådan, at 
ordet ”undervisning” stort set ikke forekommer. Det sker på trods af, at det i reformoplæg-
get fra regeringen blev slået fast, at hele skoledagen er undervisning. Det er en helt bevidst 
KL-strategi, som søger at flytte fokus fra, hvad der er forudsætningen for elevernes læring; 
nemlig læreren. Undervisningen er midlet, og dermed er læreren også den vigtigste aktør. 
Den erkendelse bryder KL sig ikke meget om i øjeblikket. 
 
Undervisning og læring er grundlæggende to sider af samme sag. Formålet med undervis-
ning er altid læring – alt andet ville være absurd. Der er ikke nogen meningsfuld grund til at 
undervise, hvis der ikke er et læringssigte. Undervisning er altså kort sagt en aktivitet, som 
en lærer har iværksat, for at nogle elever skal lære noget. Og læring er en proces inde i ele-
ven, hvori denne tilegner sig kundskaber og færdigheder. Læring kan finde sted alle steder 
og til alle tider - ved læsning, sport, leg, socialt samvær osv. Undervisning adskiller sig herfra 
ved målrettet af have en bestemt læring for øje. Derfor er lærerens rolle og rammesætning 
af undervisningen – altså forberedelsen, tilrettelæggelsen og efterbehandlingen – afgøren-
de. Og det er dét, som læreren er uddannet til. 
 
Den individfokuserede diskurs, som gennemsyrer dette lands uddannelsestænkning disse år, 
er yderst bekymrende; kan det måles, vejes og sammenlignes? – er det nu rentabelt? – kan 
det resultatstyres? – producerer vi tiltrækkelig effektivt? – er det muligt at ressourceoptime-
re yderligere? Som begreb er undervisning øjensynligt yt, mens læring er in. Hvorfor? Måske 
fordi læringsbegrebet i langt højere grad tager sit afsæt i det enkelte individ og dermed er 
næste naturlige skridt i retning af det endelige opgør med fællesskabets langsommelige, 
uklare og svært dokumenterebare væsen. Nu er det jo sådan, at målrettethed og blik for den 
enkeltes udbytte af undervisningen aldrig har været eller kan være af det onde, men når 
pædagogik, oplyst dialog og kritisk tænkning glider fuldstændig i baggrunden for snæver, 
individfokuseret kompetenceudvikling, bevæger vi os ud på yderst gyngende grund – med 
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overhængende fare for at det hele bryder sammen. Det er paradoksalt, at vi på den ene side 
taler om en stadigt mere foranderlig og uforudsigelig verden, og på den anden side indsnæv-
rer og målretter faglighedsbegrebet som svar på mødet med dette ukendte. Hvem ved i 
grunden, hvad fremtidens arbejdsmarked efterspørger af snævre faglige kompetencer? 
 
Folkeskolereformen bygger bestemt på gode og velmente intentioner om fleksibilitet, en 
mere sammenhængende skoledag og mere undervisning til eleverne. Men det er stærkt be-
kymrende, at den tager sit afsæt i en så ensidig læringsforståelse og ikke mindst målstyring; 
revideringen af Fælles Mål er det mest indlysende eksempel herpå. I øjeblikket er tredje del 
af det lovkompleks, som skal gennemføre folkeskolereformen i høring. Det er det, som hand-
ler om forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner og indførelse af et webba-
seret ledelsesinformationssystem. DLF afgiver et historisk kritisk høringssvar, hvor budskabet 
simpelthen er, at lovforslaget bør trækkes tilbage. Vi må som lærerstand sige fra nu, hvis vi 
mener, at folkeskolens nuværende og tidligere formålsparagraffer er værd at kæmpe for. Vi 
skal ikke alene uddanne til en bestemt plads på et arbejdsmarked – folkeskolen skal være så 
uendeligt meget mere end det. 
 
Medarbejderindflydelse  
Pædagogisk Råd er pr. 1. august 2014 ikke længere en selvfølge ude på den enkelte skole. I 
flere omgange er tiden til Pædagogisk Råd blevet skåret ned. Det betyder også, at intentio-
nen om et Pædagogisk Råd som forum for skoleudviklingen reelt har mistet sin oprindelige 
betydning. BLF mener, at dialogen mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for skolens 
udvikling. Det kan foregå i andre sammenhænge end i Pædagogisk Råd, men man skal ikke 
underkende betydningen af møder, hvor skolens samlede pædagogiske personale er til ste-
de. Det har stor værdi, at vigtige pædagogiske diskussioner bliver taget i et åbent rum, hvor 
skolens samlede pædagogiske personale hører, hvad der bliver sagt. Særligt i en tid med 
store organisationsforandringer og udvidet samarbejde faggrupperne imellem. 
 
Pædagogisk Samråd 
Sidste skoleår var samrådets eksistens til diskussion. Det er det sådan set stadig, og det er 
vores vurdering, at det bliver skrevet ud af den kommende styrelsesvedtægt. Samrådet har 
støt og roligt mistet sin betydning i takt med, at skolemøder og PR-møder er skåret ned til et 
minimum. Det betyder, at den stemme, som skolens repræsentant i samrådet kommer med, 
ikke har den samme tyngde som tidligere. Mødetiden i samrådet er også beskåret med en 
tredjedel. Samtidig har forvaltningen gennem en længere periode nedprioriteret samrådet 
ved simpelthen ikke at tage samrådets kerneopgave alvorligt. Disse vilkår har haft en nega-
tivt afsmittende effekt på fremmødet.  
 
På det afsluttende møde sidste skoleår besluttede samrådet, at samtlige skolerepræsentan-
ter skulle være direkte involveret i den enkelte skoles pædagogiske udviklingsarbejde. Det 
lykkedes, men to ud af tre af indeværende skoleårs møder i samrådet er blevet aflyst, da 
man afventer vigtige beslutninger i andre fora. En optimal situation ville være, at forvaltnin-
gen og politikkerne var interesseret i at høre samrådets udtalelse, inden en beslutning med 
pædagogiske konsekvenser blev taget. I styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skole-
væsen står, at ”… samrådet skal udtale sig om alle pædagogiske spørgsmål, der forelægges 
det af Kommunalbestyrelsen og Skole- og Uddannelsesudvalget. Samrådet kan af egen drift 
udtale sig om pædagogiske spørgsmål af betydning for kommunens skolevæsen”. Som mø-
deleder for Pædagogisk Samråd gennem 2 ½ år har Kasper Mortensen endnu til gode at op-
leve, at Skole- og Uddannelsesudvalget (nu Børne- og Skoleudvalget) eller kommunalbesty-
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relsen efterspørger samrådets udtalelse i forbindelse med pædagogiske spørgsmål. Det er i 
virkeligheden uanstændigt, og BLF mener selvsagt, at Ballerup Kommune bør leve op til sty-
relsesvedtægten og tilføre samrådet værdi ved at bede om udtalelser i forbindelse med pæ-
dagogiske spørgsmål. 
 
Tendensen er nok desværre, at pædagogiske diskussioner og beslutninger hører til på den 
enkelte skole, hvor ledelsen styrer processen. 
 

5.1.3. Kommunalvalg 2013 
Op til kommunalvalget i november valgte BLF at give plads på hjemmesiden til kandidater 
med lærerbaggrund6; dels for at styrke kendskabet til disse kandidater, dels ud fra devisen 
om at flere folk med lærerbaggrund i kommunalbestyrelsen vil danne grundlag for en mere 
kvalificeret skolepolitik. Endvidere havde DLF et Danmarkskort på hjemmesiden, hvor man 
kunne klikke ind og se hvilke kandidater med lærerbaggrund, der stillede op i de enkelte 
kommuner. 
 
Efter Kommunalvalget er Ballerup fortsat socialdemokratisk ledet og dette med absolut fler-
tal. Jesper Würtzen havde et flot personligt valg. Oppositionen står dog stærkere og mere 
samlet end tidligere. Det vil uvægerligt få en betydning. Vores område er særligt interessant. 
Der er oprettet et nyt udvalg, som hedder ”Børne- og Skoleudvalget”. Dette udvalg afløser 
det tidligere ”Skole- og Uddannelsesudvalget”. 
 
Den nye politiske struktur skal underbygge den politiske vision om en sammenhængende og 
helhedsorienteret børne- og ungeindsats. Alt sammen vældig fornuftigt. Michael Krautwald-
Rasmussen er ikke længere formand for udvalget, men er erstattet af Peter Als, som er klub-
leder i kommunen, uddannet pædagog og mangeårig aktiv i BUPL. Uanset hvordan man væl-
ger at begrunde denne konstituering, er der her tale om en udfordring af tidligere tiders 
princip om, at man, hvis man er ansat i kommunen, ikke sidder i det politiske udvalg, som 
har ansvaret for det fagområde, man selv kommer fra. Så vidt vides er klubberne rent for-
melt fortsat placeret i Kultur- og Fritidsudvalget, men politik er jo alt andet end formelle af-
taler. Det vil i hvert fald have vores store opmærksomhed fremadrettet. 
 

5.1.4. Samarbejdet med kommunen samt forhandlinger om løn og arbejdstid  
Vi har det forgangne år forhandlet arbejdstid og løn for alle vores medlemsgrupper. Den 
kommunale opdeling i centre har ikke just gjort vores arbejde lettere eller mindsket tidsfor-
bruget, da vi nu er nødsaget til at forhandle vilkår med de enkelte centerchefer og ikke med 
Ballerup Kommune som helhed.  
 
Gennemgående er vores samarbejde med administrationen fortsat meget velfungerende, 
omend vi ofte oplever, at vores standard for rettidig omhu og ordentlig forberedelse er no-
get højere end kommunens. Vi er dog ikke i tvivl om, at der bliver lyttet til vores argumenta-
tion og ønsker, og der er bestemt den fornødne respekt om de roller og interesser, vi hver 
især har, hvilket blev endog meget tydeligt i forbindelse med OK13. Samarbejdet foregår 
formelt som uformelt, alt efter hvad der tjener en given sag bedst.  
 

                                                
6
 http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2013_2014/kommunalvalg  

http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2013_2014/kommunalvalg
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I forhold til tidligere har vi intensiveret vores samarbejde med politikerne, da det er tydeligt 
for os, at vi er nødt til at drøfte skolepolitiske forhold meget konkret med dem, hvis vi øn-
sker, at de træffer beslutninger på et mere nuanceret og perspektiveret grundlag.  
 
Løn og arbejdstid  
På den ekstraordinære generalforsamling i maj 2013 besluttedes det som bekendt, at vi med 
få ændringer videreførte både løn- og arbejdstidsaftalerne, som de var gældende. Det vil 
sige, at almenskolerne i år har fortsat arbejdet under A08, mens specialskolerne arbejder 
under A05. For tale/høre-lærerne i C-BUR videreførtes ligeledes den eksisterende aftale, 
som bygger på tækningen i A08, men ret beset er at betragte som en lokal helhedsaftale. Det 
skal naturligvis alt sammen ses i lyset af OK13-resultatet, hvorfor aftalerne alene gælder for 
skoleåret 2013/2014. 
 
Dårligt var blækket tørt, før vi begyndte at forberede forhandlingerne af en eventuel kom-
mende ny lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne begyndte for alvor i det tidlige efterår og 
pågår fortsat i skrivende stund. Forhandlingsforløbet indtil nu blev deltaljeret beskrevet på 
den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar, og vi har derfor valgt ikke at bruge 
yderligere ord på forløbet i denne skriftlige beretning. 
 
Psykologernes lønaftale  
Året har budt på noget af en kamp i forhold til skolepsykologernes ansættelsesforhold og 
lønvilkår. Skolepsykologernes antal er af en størrelse, som gør, at de hurtigt bliver glemt i 
mængden, men BLF har selvfølgelig den samme forpligtelse til at varetage deres vilkår og 
interesser, som det er tilfældet for resten af medlemsgruppen. 
 
Problemstillingen er temmelig teknisk for menigmand at forholde sig til, men for at gøre en 
lang historie kort, handler det om, at psykologerne enten kan have baggrund som læ-
rer/børnehaveklasseleder og være organiseret i DLF eller være rene akademikere og dermed 
organiseret i Dansk Psykologforening (AC). Der er stor forskel på de overenskomster, som de 
respektive faglige organisationer har forhandlet hjem, men mellem organisationerne er der 
en aftale om, at de lærer/børnehaveklasseleder-uddannede psykologers løn- og ansættelses-
forhold forhandles af DLF (konkret BLF). Den aftale har C-BUR haft mere end svært ved at 
respektere, og det har medført en del problemer og uoverensstemmelser, og borgmesteren 
har sågar været involveret, da sagen også var politisk. Undervejs valgte kommunen at opsige 
lønaftalen for skolepsykologerne, hvorfor vi pt. er i gang med at forhandle en ny. Umiddel-
bart tyder det på, at vi får landet noget, men det har bestemt ikke været uden sværdslag.     
 
Fleksjobaftale  
I starten af 2013 indgik vi en fleksjobaftale med kommunen for de lærere, som arbejder un-
der A08, der sådan set bare viderefører de fornuftige vilkår, som hidtil har været gældende. 
Med udsigten til nye arbejdstidsbestemmelser, og den nu implementerede fleksjobreform, 
skal vi dog meget snart på den igen.   

 
5.1.5. Kvalitetsanalysen 
Skolekvalitetsanalysen blev sat i gang i sommeren 2012. I foråret 2012 var der i forbindelse 
med budgetprocessen et krav om, at alle fagområder skulle pege på besparemuligheder. 
Center for Skoler og Institutioner pegede på, at en ændret skolestruktur, hvor nogle af 
kommunens skoler blev sammenlagt, kunne give en besparelse. Forslaget om at ændre sko-
lestrukturen blev ikke en del af det forlig om budget 2013, som blev indgået i juni 2012. I 
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stedet ønskede forligsparterne, at der skulle igangsættes et analysearbejde med afdækning 
af sammenhængen mellem visionen Skole med Vilje, kvalitet og struktur. Ønsket var at ska-
be en proces, hvor kvalitet i skolen blev undersøgt og debatteret på en måde, hvor man skul-
le prøve at tænke ud over folkeskolen, som vi kender den i dag. Visionen Skole med Vilje 
dannede rammen om dette arbejde. Besparelsesmålet på skoleområdet blev samtidig ned-
sat til 4,5 mio. kr. fra 2015. Der er således fortsat et krav om, at skoleområdet skal drives 
mere effektivt. 
 
Fredag den 31. januar offentliggjorde Ballerup Kommune det administrative oplæg7, som er 
resultatet af denne lange proces i kvalitetsanalysestyregruppen. En proces der også under-
vejs har involveret alle Ballerups lærere ved møderne på Tapeten, hvis værdi og sammen-
hæng med oplægget, der imidlertid er delte meninger om. Oplægget bygger på styregrup-
pens arbejde, men er i sidste ende alene administrationens oplæg. Det er vidtgående og in-
deholder mange anbefalinger til ændret skolestruktur. Heri indgår fx matrikelskoler (Skovl-
unde og Måløv), en sammenlægning af Højagerskolen og Egebjergskolen samt store ændrin-
ger på specialskoleområdet, fx en sammenlægning af BOK (Ballerup Ordblindeklasser) og 
Ordblindeinstituttet (dermed reelt en lukning af OI) og en fysisk sammenlægning af Kasper-
skolernes afdelinger i nuværende Højagerskolens bygninger.  
 
BLF har været direkte involveret i hele processen, da formanden har haft en plads i styre-
gruppen, og kan stå inde for den måde, processen har været grebet an på. Men det er langt 
fra det samme som at sige, at BLF er enig i alle administrationens anbefalinger. 
 
Vi kan ikke i skrivende stund forholde os kvalificeret til oplægget, da den samlede Styrelse er 
nødt til at være dybere nede i materien. Foran os ligger imidlertid en særdeles langstrakt 
proces, hvor der først tages endelig stilling til ændret skolestruktur i slutningen af november. 
Det giver alle mulighed for at skabe sig den fornødne indsigt samt tage kvalificeret stilling.   
 

5.1.6. Forhandlinger om en ny lokal MED-aftale 
Da vi startede forhandlingerne tilbage i august måned, var det kommunens udtalte forvent-
ning, at vi skulle nå at forhandle en ny aftale på plads, som kunne træde i kraft pr. 1. januar 
2014. Det er helt oplagt ikke lykkedes, og vi er fortsat langt fra at nå i mål. I bund og grund er 
der stor enighed i forhandlingsorganet om, at vi dels sigter på en aftale, der skal bygge på 
elementerne i social kapital; retfærdighed, tillid og samarbejde, dels at medarbejderne skal 
involveres langt tidligere i alle væsentlige ændrings- og beslutningsprocesser. Men en MED-
aftale er en stor og tung dame at danse med, og det tager lang tid at lande alle formuleringer 
og detaljer. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har været udfordret af, at for-
handlerne på ledelsessiden ikke i tilstrækkelig grad har formået at holde den nødvendige, 
tætte kontakt med resten af kommunens ledelse undervejs, hvilket medførte aflyste møder 
og en forlænget proces. Ledere er forskellige, men det er nok ikke helt forkert at inddele 
dem i to hovedgrupper; de, der ser det som en absolut nødvendighed at have medarbejder-
ne helt tæt inde omkring alle væsentlige beslutninger, og de, som mener, at det er nødven-
digt at fastholde en meget klar grænse mellem ledelses- og medarbejderbeslutninger. Kon-
sekvensen ved at tænke MED-aftalen anderledes er dermed, at ledelsesforhandlerne skal 
overbevise den samlede ledelseside om, at den vej, som forhandlingsorganet er slået ind på, 
er rigtig. Og det tager tid, selvom det er kommunaldirektøren, som sidder for bordenden på 

                                                
7
 http://www.ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-04-02-2014  

http://www.ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-04-02-2014
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ledelsessiden. For det er på mange måder et nyt ledelsesparadigme, som helt naturligt kan 
gøre ledere usikre på deres rolle fremover.     
 
Vi har i forhandlingsorganet valgt en model, hvor selve MED-aftalen bliver ganske kort, men 
der vil så knytte sig en lang række bilag til. Det erklærede mål er at lette tilgængeligheden og 
højne overskueligheden, hvilket forhåbentlig vil medføre, at alle føler større ejerskab til afta-
len, når den skal leve i praksis. Og aftaler er dybest set først for alvor noget værd, når begge 
parter tager ansvar for dem hele vejen ned gennem organisationen – fra Hoved-MED, over 
Center-MED, til Lokal-MED; som udvalgene kommer til at hedde fremover.  
 

5.1.7. Helhedsskoleprojektet på Rugvængets Skole  
Skoleudviklingsprojektet ”Helhedsskole på Rugvængets Skole” er ved at løbe ud. Projektet 
har været et 2- årigt forløb fra august 2012 til ultimo juni 2014. I visionen for projektet kan 
det læses, at Helhedsskolen skal sikre børn fra byområdet i centrum af Ballerup og speciale-
lever fra Region Sjælland øget chancelighed og en udfordrende og tryg skolegang og fritid. 
Det skal give eleverne bedre forudsætninger for at klare sig på fremtidens ungdomsuddan-
nelser, på arbejdsmarkedet og i livet som sådan. 
 
Den største ændring i dagligdagen for medarbejderne i forhold til tidligere har været skem-
amæssig; fra et fortløbende grundskema, som var almindeligt kendt, til helhedsprojektdage 
med nedbrudt skema to dage om ugen.  
 
På de to helhedsdage har undervisningen været forsøgt intensiveret i årgangsteam. Mel-
lemtrinnet har haft størst succes med forsøget, da intentionen om en bredere sammenhæng 
i fagene samt større socialt elevsammenhold på årgangene, er lykkedes i større omfang end 
på de øvrige trin. Der har været flere emner og temaer, hvor det er lykkedes at integrere 
skolens specialklasser (taleklasser og høreklasser) med distriktsklasserne. Udskolingslærere 
og elever giver udtryk for, at undervisningen og tilrettelæggelsen af undervisningen nærmest 
er uændret. Indskolingen har været hårdest prøvet i forsøgsperioden. Tiltagene har været 
flere, og der er ændret undervejs.  
 
Løbende har projektet været drøftet og forsøgt evalueret med eleverne via spørgsmål og 
målebarometer samt ved samtaler i årgangsteam og i de overordne strukturelle organer. 
Men den endelige evaluering og konklusion er ikke foretaget. Der er imidlertid ingen tvivl 
om, at Rugvængets Skole har døjet med et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø de senere år, 
hvilket helt givet har flere forklaringer – heriblandt helhedsskoleprojektet.  
 

5.1.8. Den kommunale skoleledelsessituation  
Det er næppe gået nogens næse forbi, at der på skoleledelsesfronten i kommunen har her-
sket nærmest kaotiske tilstande det seneste års tid. Det forholder sig faktisk sådan, at det er 
de færreste skoler, som kan siges at være fuldtallige og uden konstitueringer. Senest sagde 
skolederen på Lundebjergskolen sin stilling op med udgangen af december, mens samarbej-
det ophørte med viceskolelederen omtrent på samme tid. Situationen er uden sidestykke i 
Ballerup Skolevæsens historie. Meget kan siges om det, men timingen er mildest talt uheldig 
med udsigten til de enorme opgaver, som måske især ledelserne står over for i forbindelse 
med implementeringen af folkeskolereformen og de nye rammer for lærernes arbejdstid. På 
den anden side, må man have respekt for, at kommunen faktisk håndterer de tilfælde, hvor 
ledere ikke fungerer.  
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5.1.9. Afskeds- og forflyttelsesprocedure 
Tilbage i februar 2013 underskrev vi sammen med kommunen en procedure for afskedigel-
ser og forflyttelser. Det er vores vurdering, at vi dengang lavede et vigtigt stykke papir, som 
også dannede grundlag for en proces i det sene forår, som vel havde sine fejl og mangler 
undervejs, men gennemgående forløb godt. Det viste sig heldigvis hurtigt, at afskedigelser 
ikke ville komme på tale, mens vi vidste, at forflyttelser blev en nødvendighed. Gennem først 
frivillige og derefter tvungne forflyttelser blev der fundet nyt tjenestested til de af vores kol-
leger, som der ikke var plads til på henholdsvis Ordblindeinstituttet og Kasperskolerne. Selv-
følgelig er det sådan, at det vigtigste i første omgang er, at man fortsat har en stilling, speci-
elt i disse tider. Men når det er sagt, er en tvungen forflyttelse en vanskelig pille at sluge. Og 
det er sjældent helt uproblematisk for især den enkelte lærer, men også for de involverede 
skoler.  
 

5.1.10. Ansættelser på særlige vilkår 
BLF er repræsenteret i en fortløbende arbejdsgruppe, som har fokus på det, vi kalder ’an-
sættelser på særlige vilkår’. Der er gennemgående tale om ordninger, som har til hensigt at 
fastholde eller ansætte medarbejdere, som ellers er i stor fare for varigt at stå uden for ar-
bejdsmarkedet. Der er tale om ordninger som løntilskud, seniorjob, fleksjob, nyttejob etc. 
Det er et område, som er dybt dilemmafyldt. Vi ønsker altid det bedste for vores medmen-
nesker, og vores medlemmer skal vi altid forsøge at hjælpe bedst muligt. Men det forholder 
sig jo sådan, at kommunerne med den ene hånd nedlægger ordinære stillinger og med den 
anden opretter stillinger på særlige vilkår på anvisning fra Christiansborg. På lærerområdet 
er vi indtil videre gået ram forbi, da lærerarbejde af mange grunde er svært at varetage for 
de, som af forskellige årsager ikke magter et ordinært arbejde. Af de eksisterende ordninger 
har vi alene kolleger ansat i fleksjob på den gamle ordning. 
 

5.1.11. Efter- og videreuddannelse  
BLF deler i udgangspunktet ambitionen om, at alle elever skal undervises af linjefagsuddan-
nede lærere i 2020. Det er dog svært at få øje på sammenhængen mellem mål og ressourcer, 
også selvom Mærsk har doneret 1 milliard kroner til efteruddannelse.  
 
Der er ingen tvivl om, at mange lærere selv ønsker og har behov for efter- og videreuddan-
nelse. Det har været et forsømt og underfinansieret område i Ballerup Kommune i efterhån-
den mange år; både i forhold til inklusionsopgaven, men også i forhold til fagfaglig efterud-
dannelse. Begrundet i både lærere og lederes ønske om lærerfaglig opkvalificering er de så-
kaldte ”SPOT-kurser” opstået. Her er lærerne blevet inviteret til at deltage, inden for fakto-
ren at forstå. Er der tale om et arrangement, som tilskrives den faglige ajourføring eller et 
egentligt kursus? Det er en gråzone, og vi ser mange eksempler på, at den enkelte lærer bli-
ver bragt i en helt urimelig situation af sin leder, når efter- og videreuddannelsen skal finan-
sieres.  
 
BLF´s politik er fortsat klar, men vi har brug for at få den støvet af: Efter- og videreuddannel-
se skal prioriteres højt og finansieres fuldt af arbejdsgiver, hvilket konkret betyder, at kom-
munen betaler både kursusafgift og arbejdstid. På generalforsamlingen fremlægges et for-
slag til vedtagelse og resolution.  
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5.2. Arbejdsmiljøforhold  
 
 

5.2.1. Skolesager 
Kalenderåret 2013 har desværre været præget af dårlige psykiske arbejdsmiljøforhold på 
især to skoler:  
 
Grantofteskolen 
Grantofteskolen har i 2013 haft både ledelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige udfordringer. 
Dertil kommer inklusionsopgaven. Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg i flere omgange, 
både i forhold til at forebygge vold, trusler og verbale krænkelser samt sundhedsskadelige 
følger af høje følelsesmæssige krav i arbejdet. I foråret 2013 kom to afgørelser fra Arbejdstil-
synet til Grantofteskolen: 
 
Afgørelse om at forebygge vold, trusler og verbale krænkelser 
Arbejdstilsynet konstaterer, at vold, trusler og verbale krænkelser i varierende grad er dag-
ligt forekommende. Medarbejderne oplyser, at de jævnligt føler sig utrygge i arbejdet. Det 
kan være svært at få hjælp til en konkret situation, hvor der opstår vold eller trusler i en 
klasse, og det kan være vanskeligt at få skoleledelsens støtte og opbakning efter en episode, 
man som medarbejder oplevede som grænseoverskridende og krænkende. De arbejdsmæs-
sige og personlige konsekvenser er, at ens grænser rykker sig i forhold til normen for den 
adfærd, som man tolererer, idet ens normalitetsbegreb gradvist forskubbes. Arbejdstilsynet 
vurderer, at arbejdet ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og dette kan have indvirkning på medarbejdernes psyki-
ske og fysiske sundhed både på kort og langt sigt. 
 
Afgørelse om at forebygge sundhedsskadelige følger af høje følelsesmæssige krav i arbejdet 
Arbejdstilsynet konstaterer, at der er en forekomst af høje følelsesmæssige krav i arbejdet 
samt i undervisningen. Meget undervisningstid går med at skabe ro, løse konflikter, etablere 
foranstaltninger for en række elever, håndtere elevernes indbyrdes grænseløshed osv., hvor 
en af konsekvenserne bliver et stort tidsmæssigt ressourceforbrug på den sociale del i klas-
serummet frem for faglig undervisning. Ligeledes fører konflikter mellem lærere og elever til 
magtanvendelse. Forældrekontakten udgør en stor del af arbejdet, da en tæt kontakt med 
hjemmet er en forudsætning. Det opleves frustrerende, at vejen til handling i forbindelse 
med støttende tiltag til børn i problemer bremses af for store dokumentationskrav. De per-
sonlige og arbejdsmæssige konsekvenser er, at medarbejderne tager problemstillingerne 
med hjem og vågner om natten og bekymrer sig om arbejdet, der opleves svært og til tider 
meningsløst. Medarbejdere siger op for at redde sig selv på grund af en evig dårlig samvit-
tighed over ikke at nå alle børn. Arbejdstilsynet vurderer, at de høje følelsesmæssige krav i 
arbejdet ikke er forebygget tilstrækkeligt. 
 
Skolen blev bedt om at udarbejde tids- og handleplan for begge områder. Grundet et længe-
revarende dårligt psykisk arbejdsmiljø var der på kommunens foranledning tilknyttet to er-
hvervspsykologer til skolen inden Arbejdstilsynets besøg. Udbyttet af de to erhvervspsykolo-
gers arbejde vurderes fra medarbejdersiden som yderst begrænset. Der har været store le-
delsesmæssige problemer på skolen gennem adskillige år. Ledelsesteamet har ikke været 
optimalt fungerende, og det kulminerede i forsommeren, da daværende skoleleder valgte at 
sige op. 
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Niels Damgaard (skoleleder på Måløv Skole og formand for skolelederforeningen) blev kon-
stitueret skoleleder og overtog dermed arbejdet med at udarbejde tids- og handleplaner 
sammen med arbejdsmiljøgruppen. Der har været afholdt møder med deltagelse af center-
chefen, BLF, ledelsen og de tillidsvalgte. Grundet ledelsessituationen er tids- og handlepla-
nerne udsat flere gange, og der er blevet tilknyttet en arbejdsmiljørådgiver, som skal hjælpe 
med processen. Medarbejderne har gennem hele processen understreget misforholdet mel-
lem ressourcerne på skolen og den inklusionsopgave, der skal løftes. Kommunen har dertil 
meget tydeligt meldt ud, at der ikke kunne blive tale om tilførsel af yderligere ressourcer i 
forbindelse med tiltag i handleplanerne. Handleplanerne skal altså ses som det, der kunne 
opnås enighed om. Det er dog ingen overdrivelse, at der stadig foreligger et stort arbejde 
med at få løst de arbejdsmiljømæssige udfordringer på Grantofteskolen, hvilket understre-
ges af, at Arbejdstilsynet netop har været på genbesøg og i den forbindelse har kunnet kon-
statere, at indsatsen fortsat ikke er tilstrækkelig.  
 
Lundebjergskolen 
Lundebjergskolen har udover arbejdsmiljømæssige problemer, med bl.a. den store inklusi-
onsopgave på skolen, haft ledelsesmæssige problemer i 2013. Her er problematikken, at 
arbejdsmiljøet længe har været belastende, og at trivslen blandt medarbejderne ikke har 
været tilfredsstillende. Skoleledelsen, TR og AMR har tidligere aftalt at fokusere på samar-
bejdet omkring skolens psykiske arbejdsmiljø, og man kan sige, at parterne var enige om 
intensionerne, men ikke om løsningerne. Skolen har ligeledes været hårdt ramt af de admi-
nistrative besparelser samt ændringer i skolens ledelse, som ikke har haft den ønskede ef-
fekt. Lærerne vurderede, at ledelsen ikke på tilfredsstillende vis informerede og tog stilling i 
en lang række forhold, hvilket affødte en del uløste problemer. Konsekvensen blev forskelli-
ge former for frustrationer, utryghed i lærergruppen, sygemeldinger som følge af overbe-
lastning samt generel dårlig trivsel. Lærergruppen valgte i sidste ende, ultimo november, i 
skriftlig form at gøre opmærksom på problemet.  
 
I starten af skoleåret havde skolelederen valgt at sige op pr. 1. januar 2014. Personale og 
skolebestyrelse blev ved udgangen af november orienteret herom, og et par dage senere 
ophørte samarbejdet med viceskolelederen. En ny kommunal konstituering måtte foretages. 
Det betyder, at skolelederen fra Rosenlundskolen nu er konstitueret leder på Lundebjergsko-
len, administrativ leder fra Rugvængets Skole er indtil videre ligeledes konstitueret og pr. 1. 
marts er der ansat en ny pædagogisk leder. Det har været et på mange måder ualmindeligt 
hårdt år på Lundebjergskolen, og det har haft stor negativ indflydelse på lærergruppen. I 
sidste halvdel af 2013 valgte flere nyansatte lærere at forlade stedet lige så hurtigt, som de 
var kommet. Og alle disse skift har medført en yderligere arbejdsbelastning for lærergrup-
pen, idet for få har måttet forestå undervisningen og de øvrige arbejdsopgaver på skolen.  
 
Lautrup  
Sidste års beretning indeholdt en beskrivelse af forløbet med Arbejdstilsynets påbud på Lau-
trup. Et massivt arbejde har været igangsat, og især takket være de tillidsvalgte på stedet er 
påbuddene blevet ophævet. I 2013 var næstformanden på Lautrup for at overrække de til-
lidsvalgte en anerkendelse og erkendtlighed for deres formidable indsats for deres kolleger 
og arbejdsplads. Det var i al hemmelighed aftalt med ledelsen og kolleger på skolen, at over-
rækkelsen skulle foregå på et af skolens møder, og de tillidsvalgte blev noget overraskede 
(og rørt) over, at deres indsats blev respekteret og anerkendt af alle de tilstedeværende.  
Det er hårdt arbejde at være tillidsvalgt i Ballerup, men man kan kun beundre den indsats og 
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omhu, som der lægges i arbejdet for bedre arbejdsvilkår til gavn for alle. Vi skal en gang i 
mellem minde os selv om, at de tillidsvalgtes arbejde gør en daglig forskel og huske at for-
tælle dem det.  
 

5.2.2. Inklusion og specialundervisningsområdet 
Inklusion er et område, som helt naturligt rækker ind i både de skole- og aftalepolitiske, som 
de arbejdsmiljømæssige forhold. Vi har i denne beretning valg at placere det under arbejds-
miljø for at skærpe opmærksomheden på et område, som ellers hurtigt kan få for lidt fokus, 
når der pågår så meget andet. Men ret beset er det måske netop den opgave, som fylder 
allermest for medlemmerne i det daglige arbejde. 
 
Status på inklusionsindsatsen i Ballerup  
Inklusionsstrategien i Ballerup skolevæsen skal revideres. Så langt er der enighed mellem 
kommunen og BLF. Der er behov for en saglig evaluering af effekter og målsætning for inklu-
sionen, som den praktiseres i Ballerup. Dette skal danne grundlaget for en formulering af en 
ny strategi, hvor det økonomiske paradigme medtænker et pædagogisk paradigme for inklu-
sionsopgaven.  
 
Der er behov for, at analyser og vurderinger af inklusionen sker ud fra en fælles forståelse 
mellem de fire parter (kommunalbestyrelse, administration, skoleledere og lærere), som 
byder ind med vurderinger af inklusionspraksis. Fortællingen om inklusionen i Ballerup er 
meget forskellig og afhænger i for høj grad af, hvilken af de fire parter der spørges. Det er et 
af kerneproblemerne. Fra BLF´s side arbejdes der på at nuancere skolelederes udlægning af, 
hvor vellykket børn med sociale, emotionelle, psykiatriske og psykologiske udfordringer bli-
ver mødt af skolen i inkluderende fællesskaber. For det nuværende billede, som overvejende 
er positivt, stemmer langt fra overens med den virkelighed, som udspiller sig på samtlige 
skoler i kommunen. Administrationen og det politiske niveau skal, gennem dialog med læ-
rernes repræsentanter, have adgang til nuancer af inklusionsstrategien, som den udspiller 
sig konkret, da inklusionens virkelighed svært lader sig vurdere fra rådhuset.  
 
Der er behov for et mål- og metodeskift i den nye strategi for inklusion. BLF er ikke mod-
stander af inklusion, da mange børn rent faktisk kan honorere de krav, der følger med en 
placering nærmere normalmiljøet, end de tidligere ville være placeret i, og lærerne har for-
udsætningerne for at understøtte deres inklusion. Men der er stigende behov for, at børn, 
som ikke kan rumme inklusionens rammer, tilbydes undervisning, hvor deres behov under-
støttes af lærere med specifik viden og erfaring med denne opgave. Dette skal ske af hensyn 
til det enkelte barns udviklingsmuligheder, men også af hensyn til de udfordringer, der for 
ofte opstår i klasser på alle kommunens skoler. Udfordringer som dagligt flytter lærerens 
fokus fra undervisning af klassen til inklusion af enkelte sårbare elever. Udfordringer som 
hindrer læreren i at holde fokus på almene sociale- og faglige mål via blandt andet klasse-
rumsledelse, da de specialpædagogiske behov tager lærerens tid, ressourcer og opmærk-
somhed. Opgaven er simpelthen for kompleks til, at den lader sig løse.  
 
Siden Ballerup Kommune overtog ansvaret for specialundervisningen af børn i forbindelse 
med kommunalreformen i 2007, har der ligget et fortsat pres på lærerne. Et pres som ud-
springer af, at mange børn reelt visiteres til et undervisningstilbud, hvor lærerne ikke har de 
specialpædagogiske forudsætninger for at understøtte børnenes specifikke faglige og per-
sonlige udvikling i netop den kontekst, almenskolen udgør. Strategien er at visitere børn med 
særlige behov til billigere undervisning ledsaget af et ureflekteret håb om, at lærerne nok på 
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et tidspunkt opbygger viden og erfaring til at håndtere både den individuelle specialpæda-
gogiske opgave og undervisningsopgaven for hele klassen. Det er utopi – ikke mindst, fordi 
der i takt med, at viden og erfaring opbygges i den inkluderende folkeskole, tilføres stadig 
flere børn med mangeartede og særlige behov til den enkelte klasse.  
 
For lærerne står den virkelighed tilbage, at oplevelsen af magtesløshed i forhold til undervis-
ningsopgavens kompleksitet bliver et vilkår, som ikke har en løsning i horisonten. Når lærer-
ne samtidig mødes af påstanden om, at inklusion er en succes, mister de motivationen og 
engagementet for ikke at tale om tilliden til ledelse, forvaltning og politikere. Fortællingen 
om inklusionens præmisser og succes vinder ikke genklang i klasseværelset, og det hele ud-
vikler sig til et betændt og komplekst arbejdsmiljøproblem, som ikke mindst har lærerens 
evne til at lykkes i centrum.  
 
Det er åbenlyst uacceptabelt, at børnene bliver forsøgsobjekter for inklusionsstrategiens håb 
om, at lærerne nok på et tidspunkt bliver bedre til at løse opgaven.   
 
Strategien bag inklusionen har siden 2007 været direkte årsag til, at arbejdsmiljøet på skole-
området er blevet stadigt mere kritisabelt. Lærere stilles i afmagtssituationer, hvor de ikke 
har redskaberne til eller mulighederne for at håndtere undervisningsopgavens kompleksitet. 
Når læreren skal motivere eleverne til at modtage undervisning på et højere fagligt niveau 
og samtidig stilles i en situation, hvor klassens fællesskab skal rumme og inkludere børn med 
vanskeligheder, som for 10 år siden var berettiget til vidtgående specialundervisning, ople-
ves målene ofte som modsatrettede. Den professionelle lærer kan ikke se sammenhæng 
mellem mål og midler, og det ses i stigende grad, at lærerne oplever afmagt og til tider 
stresssymptomer. Vi ser desværre en stærk stigning i antallet af kolleger, som må sygemel-
des af denne årsag.  
 
BLF vil arbejde for, at den nye inklusionsstrategi baserer sig på en erkendelse af, at denne 
konsekvens af inklusionen ikke er holdbar. Der er tale om et ledelsessvigt, som afspejles di-
rekte i arbejdsmiljøet. Inklusion er et pædagogisk mål, som nås gennem pædagogiske midler. 
Ikke et middel til at nå strategiske og økonomiske mål. På generalforsamlingen fremlægges 
et forslag til en resolution.   
 
Arbejdet med en ny inklusionsstrategi 
Ved dialogmødet (møder med skoleledere og tillidsrepræsentanter) i januar informerede 
centerchefen fra C-SI og centerchefen fra C-BUR om, at de har lyttet til medarbejderne og 
konstateret, at inklusionsstrategien ikke virker efter hensigten, hvorfor det er besluttet, at 
udarbejde to nye kommissorier: ’et kommissorium til en ny inklusionsstrategi’ og ’et kom-
missorium til at analysere ressourceanvendelsen på det specialiserede undervisningsområ-
de’. I begge kommissorier er hensigten, at forandret praksis skal føre til ændringer både res-
source- og indsatsmæssigt. Der skal tages højde for ny lovgivning og nye nationale mål. Det 
nationale mål er, at 96 % af eleverne inkluderes i 2015.  
 
Det er hensigten, at der skal arbejdes ud fra den såkaldte ’A.U.D.I.-model’, som forudsætter 
et stærkt forpligtende samarbejde mellem institutionerne for at opnå sammenhæng på 0-25 
års området. Set fra et elevperspektiv skal der fokus på trivsel, og betydningen af social bag-
grund skal reduceres. Set fra medarbejderperspektiv skal strategien være vejledende og 
operationel for praksis med større krav til relevant og konkret hjælp ude i klasserne, hvor C-
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BUR vil understøtte læring, udvikling og trivsel. Ballerup Kommune har konstateret, at der er 
brug for en mere systematisk indsats. 
 
Analysen af ressourceanvendelsen indbefatter en kvalitetsanalyse af specialområdet inde-
holdende et tilsynskoncept, hvor der foretages en arbejdsgangsanalyse af visitationspraksis. 
Ønsket er at skabe transparens i budgettet og anvendelsen heraf og belyse muligheder og 
problemstillinger ved den nuværende budgetstyringsmodel. Der vil blive nedsat forskellige 
arbejdsgrupper, men hvordan de sammensættes og arbejder, ved vi ikke i skrivende stund. 
 
Tidsplanen for arbejdet er, at strategiforslag og analyse af ressourceanvendelse skal frem-
lægges for politikerne juni 2014.  
 
BLF hilser det mere end velkomment, at der endelig udarbejdes en ny strategi. Vi har længe 
kunnet konstatere, at den nuværende ikke fungerer. Vi har i de sidste to år meget vedvaren-
de gjort kommunen opmærksom på, at der er for meget dokumentation og for lang vej til 
konkret hjælp og vejledning. Og lærerne er alt for hårdt udfordret af inklusionsopgaven med 
alvorlige konsekvenser til følge. For os er det vigtigt, at der som minimum bliver taget fat på 
følgende områder: 
 

 Hvad er succeskriterierne for inklusion (set fra elev, klasse og medarbejderperspek-
tiv)? 

 Metodevalg – hvordan og hvorfor arbejder vi på en bestemt måde i Ballerup? 

 Behov for sparring, supervision og vejledning samt relevant og konkret hjælp ude i 
klasserne 

 Skoleledelserne har fornødent kendskab til enkeltelever og klasser og tager ansvar 
for opgaveløsningen 

 Tidlig og forebyggende indsats i almenmiljøet (særlig fokus på indskolingen) 

 Fra strategi til konkret handleplan og effekt.  

 Specialiseret viden skal formidles og implementeres – er den til rådighed? 

 Modsætningen mellem inklusion og eksklusion – kan og skal alle elever inkluderes i 
almenskolen? jf. krav om det rette undervisningstilbud. Hvad indebærer 96 %-
målsætningen? 

 Skolernes fysiske rammer og ressourceanvendelsen 
 

PPR’s (C-BUR’s) nye arbejdsopgaver på skoleområdet – på vej mod fremtidens PPR 
Lovændringer i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpæ-
dagogisk bistand betyder, at der nu udelukkende gives specialpædagogisk bistand til elever i 
specialklasser og specialskoler og til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun 
kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Elever, med behov for 
færre end 9 undervisningstimer ugentligt, modtager supplerende undervisning inden for 
rammerne af den almindelige undervisning og er ikke længere omfattet af specialundervis-
ningsbegrebet.  
 
Med denne ændring er der lagt op til, at PPR i langt højere grad indgår i arbejdet med øget 
inklusion i skolerne. Opgaven bliver således at iværksætte de nødvendige foranstaltninger og 
skabe de faglige udfordringer for elever med særlige behov i almenundervisningen – og ikke 
udskille til specialundervisning.  
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I starten af 2013 præsenterede KL rapporten ”Pejlemærker for fremtidens PPR”8. Indholds-
mæssigt er KL’s tanke, at PPR’s ydelser skal være mere styret af efterspørgsel fra brugerne, 
således at relationen mellem skolerne og PPR bliver tættere – en mere fast tilknytning til 
skolen. Det kunne minde om måden, feltet blev varetaget på i 70’erne og 80’erne, hvor 
medarbejderne var ansat på skolerne. Spørgsmålet er, om konsekvenserne er en begynden-
de udfasning af PPR - eller dele at de traditionelle ydelser som fx tale/høre/sprog-området!  
 
Ønsket med KL’s pejlemærker er desuden at ændre PPR’s ydelser, så de er mere supervise-
rende, rådgivende og kompetenceudviklende og dermed målrettet tankerne i ”inklusionslo-
ven”. I Ballerup er der på hele børne- ungeområdet fokus på A.U.D.I.-modellen, grundlaget 
for at skabe sammenhæng i udviklingen på området 0-25 år. Formålet er at se kerneopga-
verne i en helhed, der bygger på et forpligtende samarbejde mellem alle aktører. Det ses 
konkret udmøntet i initiativer som ’Fremtidens dagtilbud’, ’Skole med vilje’ og ’Fremtidens 
ungeindsats’.  
 
I forhold til det forpligtende samarbejde, og for at målrette tankerne i inklusionslovgivnin-
gen, blev visionen for C-BUR ligeledes født i foråret 2013: ”I fællesskaber etablerer vi sam-
menhængende udviklingsforløb, som sikrer trivsel, udvikling og læring for børn, unge og fa-
milier i udsatte positioner”. C-BUR’s vision er dermed udtryk for vejen mod fremtidens PPR, 
hvor medarbejderne iværksætter udviklingsprocesser i samarbejde med lærere, ledelse, ele-
ver og forældre.  
 
I korridoren venter ”Strategi for inklusion, trivsel og læring”, hvor sigtet er, at PPR’s medar-
bejdere skal indgå aktivt tæt på praksis for at sikre, at der bidrages til helhedsorienteret og 
tværfaglig indsats. Med andre ord skal PPR’s medarbejdere ses som sparringspartnere i al-
menundervisningen, hvor der bidrages med observation, supervision og rådgivning i forhold 
til konkrete problemstillinger i undervisningen. Facillitering, vidensdeling og kompetenceud-
vikling er de fremtidige ydelser, som C-BUR’s medarbejdere skal kunne tilbyde. 
 
Vi er i BLF meget opmærksomme på, at hjælpen ikke i tilstrækkelig grad tilgår den enkelte 
lærers praksis. Udefra betragtet er der en række problemstillinger ved centerkonstruktio-
nen, som synes at medvirke til, at ressourcerne ikke anvendes så hensigtsmæssigt, som det 
kan forventes. Det er stærkt uheldigt, og det er et fokus, som vi fortsat vil have fremadrettet.   

 
5.2.3. Opfølgning på APV 2011  
Ballerup kommune gennemførte i 2011 den lovpligtige APV (Arbejdspladsvurdering) som en 
fælles elektronisk APV- og trivselsmåling. Efterfølgende har de lokale arbejdspladser udar-
bejdet handleplaner, der er blevet tilsendt Sektorudvalget for Skoler og Institutioner. Inden 
for skoleområdet var der en del problemfelter (hvor over 20 % anser området som proble-
matisk). Det var f.eks. arbejdspres, udviklingsmuligheder, tryghed i forhold til fremtiden og 
sygefravær. 
 
I Sektorudvalget udarbejdede vi i foråret 2012 en fælles konklusion for Skoler og Institutio-
ner, som blev sendt til Hovedudvalget, som fandt tallene alarmerende og bad Sektorudvalget 
udarbejde en fælles handleplan/ strategi for at imødegå disse problemer. Det har foreløbig 
resulteret i afholdelse af en temadag om social kapital, og i at underudvalget under Sektor-
udvalget, der tager sig af arbejdsmiljø, i december 2013 blev bedt om at se på ”om opsam-

                                                
8
 http://www.kl.dk/Born-og-unge/Pejlemarker-for-fremtidens-PPR-id127361/  

http://www.kl.dk/Born-og-unge/Pejlemarker-for-fremtidens-PPR-id127361/
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lingen fra APV giver anledning til særlige tiltag, herunder specifikt undersøge forhold vedr. 
arbejdspres” og herudfra udarbejde et oplæg om, hvorledes Sektorudvalget kan understøtte 
det lokale arbejde med at nedbringe arbejdspresset, sygefraværet m.m. og øge trivslen og 
trygheden. Der er tale om et opdrag, som det er særdeles vanskelig at leve op til, al den 
stund at arbejdspresset efter vores vurdering vil stige markant fra august. Arbejdet er i skri-
vende stund i gang. 
 
I løbet af 2014 vil der fra Hovedudvalgets side blive iværksat en ny APV, der bygger på be-
greberne inden for ”Social kapital” – med de 3 hjørnesten: tillid, retfærdighed og samarbej-
de. Der vil blive lagt op til en enklere APV, hvor sigtet er, at gøre den mere operationel, når 
der efterfølgende skal udarbejdes lokale handleplaner. Erfaringen fra 2008 og 2011 er, at 
udarbejdelsen af handleplaner har været et meget tungt og tidskrævende arbejde for hele 
arbejdsmiljøorganisationen, hvilket også med al tydelighed fremgår, når vi her i starten af 
2014 stadig på sektorniveau bearbejder resultatet fra 2011! 
 

5.2.4. Trivselsprojektet  
Trivselsprojektets aktionsgrupper har været i arbejdstøjet i 2013, men blev, som alle andre, 
afbrudt i arbejdet af lockouten. Der har været 8 aktioner i gang, 4 om inklusion og 4 om IT, 
som aktionslærerne har styret. En af aktionslærernes udfordringer var, at deres aktioner til 
en start skulle foregå på andre skoler end deres egen. Det vanskeliggjorde koordinering, mø-
defrekvens, orientering og dialog, så derfor besluttede man, at aktionerne skulle foregå på 
egen skole, da et kendskab til egne kolleger ville gøre forløbene noget nemmere. Det har 
smidiggjort arbejdet. 
 
Der blev i løbet af året nedsat to koordineringsgrupper for henholdsvis inklusions- og IT-
indsatsen, hvor flere af Ballerup Kommunes konsulenter blev tilknyttet for at koordinere 
indsatsen omkring arbejdet mellem Trivselsprojektet og forvaltningens igangværende ar-
bejdsgange.  
 
En af aktionerne vedrørende IT-indsatsen var at afprøve, om dét, at en klasse har ansvaret 
for egne funktionsduelige PC’er, ville medføre et brugbart funktionelt arbejdsredskab, der 
kunne få undervisningen til at køre efter planen. Aktionen viste, at hvis en lærer har 5 egne 
PC’er til klassen og sin undervisning, så kan det lade sig gøre at gennemføre den planlagte 
undervisning og i højere grad integrere IT i den daglige undervisning. Denne aktion blev af-
prøvet med både PC’er og Google Chromebooks. Før vi overhovedet havde forstået, at en 
aktion var lykkedes eller havde evalueret den, besluttede Ballerup Kommune nærmest over 
en nat, at der skulle indkøbes Chromebooks til mellemtrinnet på alle skoler. Den proces har 
vi stadig ikke helt forstået. 
 
Aktionerne fra efteråret blev stort set afsluttet før jul, og aktionslærerne har skrevet afslut-
tende rapporter om forløbene. Det hele er sendt til konsulentfirmaet Competencehouse, 
som har opgaven med den afsluttende rapportering. De er i skrivende stund ved at foretage 
en ny spørgeskemaundersøgelse blandt trivselslærerne, så der kan sammenfattes og kon-
kluderes. Det bliver spændende at se resultatet. 
 
Vores største udfordring herfra bliver at få implementeret aktionslærernes erfaringer fra 
projektet i de daglige arbejdsgange og ikke mindst i forvaltningens strategier og opgaveløs-
ninger.  
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5.2.5. Lærerens Dag  
Den 5. oktober er Lærerens Dag, og derfor var denne dag velvalgt til BLF’s såkaldte ”lockout-
fest”, som var hårdt tiltrængt oven på et mildt sagt heftigt forår. Sidste år gik Ballerup Kom-
mune og BLF for første gang sammen om et tiltag på Lærerens Dag med en stor annonce i 
lokalavisen. I år henvendte vi os til kommunen og opfordrede til, at dagen blev markeret. På 
den baggrund valgte kommunen at sende æbler ud til skolerne. 
 

5.2.6. Social Kapital – en kommunal indsats  
Social kapital handler om fokus på kerneopgaven. Social kapital er en måde at forstå og tale 
om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode relationer mellem medarbejdere og 
ledere. Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde omkring kerneopgaven kan virk-
somheder både højne kvalitet, produktivitet samt innovationsevne og øge medarbejdernes 
trivsel. Social kapital er forskningsbaseret og den kan måles.  
 
Interessen for at arbejde med social kapital i hele Ballerup Kommune blev bl.a. vakt på ar-
bejdsmiljøkonferencen i april 2012. Her gennemgik Tage Søndergård Kristensen, hvorfor 
man skal arbejde med social kapital på arbejdspladsen. Konferencen var en stor succes. På 
den baggrund har kommunen besluttet at iværksætte arbejdet med social kapital. 
 
På Hovedudvalgets møde 8. maj 2013 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at 
forberede arbejdet med Social kapital. På Direktionens møde den 2. juni 2013 blev der afsat 
midler til at igangsætte et projekt med fokus på Social kapital og i september blev projektet 
bestykket med en ansat projektleder og en endelig projektgruppe, hvor lærerne er repræ-
senteret ved formanden, blev nedsat ultimo oktober. Arbejdet er altså først nu rigtig kom-
met på skinner, og der er planlagt en startkonference for alle ledere, tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter den 21. maj. 
 
Det er BLF’s holdning, at projektets fornemmeste opgaver bliver at sikre, at der ikke bliver 
tale om et projekt. Et godt, sundt og produktivt arbejdsmiljø må aldrig opfattes som et pro-
jekt, men er forudsætningen for en god arbejdsplads. Lad os derfor i stedet tale om en 
kommunal indsats. 
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5.3. Kursus- og organisationsforhold 
 
 

5.3.1. DLF  
BLF er i den særligt gunstige situation, at foreningens næstformand sidder i Hovedstyrelsen. 
Det betyder, at der i mange tilfælde er kortere vej fra lokale til nationale forhold end ellers. 
Af den grund, og fordi året har været helt specielt, har vi valgt at lade Jeanette berette grun-
digt om Hovedstyrelsens arbejde i dette års beretning.  
 
Hovedstyrelsen 
Arbejdet i Hovedstyrelsen har været yderst vanskeligt set i lyset af årets begivenheder. Vi 
har som hovedansvarlige for foreningens linje været under et stort pres under hele forhand-
lings- og mæglingsperioden i forhold til at finde og formulere løsningsforslag og strategier. 
Indholdsdelen og tidsomfanget har været massivt. Der har aldrig i foreningens historie været 
så meget tryk på, og situationen var så alvorlig, at aftener, nætter, weekender og ferier måt-
te tilsidesættes. I perioder var vi på ”stand-by”-funktion og blev kaldt ind med få timers advi-
sering.  
 
Det er helt umuligt at beskrive et så langvarigt, dramatisk og kompliceret forløb, og det er 
unødvendigt her, da vi alle har været igennem forløbet og mærket, hvad det gjorde ved os.  
Fordelen ved også at sidde i en kredsstyrelse er netop at kunne videreføre medlemmernes 
reaktioner, overvejelser og tanker til Hovedstyrelsen, så det bidrager til, at beslutninger kva-
lificeres. Situationen skulle ikke mindst håndteres lokalt i forhold til medlemmer, Styrelsen, 
kommunen og lokalpolitikere. Landsdækkende demonstrationer, opbakning til Bondo ved 
Forligsinstitutionen, protester ved KL’s indgangsparti, deltagelse i andre kredses indsatser og 
meget mere gik hånd i hånd med alle vores egne aktiviteter i Ballerup.  
 
Selv om vi i Hovedstyrelsen havde udarbejdet flere ’worst case scenarier’ på både kort og 
langt sigt i forhold til KL’s meget markante arbejdsgiverpolitik, bevarede vi håbet om, at den 
nuværende regering ikke ville diktere udfaldet af overenskomstforhandlingerne vedrørende 
arbejdstid. Lockout er et af redskaberne i den danske aftalemodel, men KL valgte, at den 
skulle omfatte flest muligt, ramme hårdt og med det formål at tømme strejkekassen. Rege-
ringen tillod lærere uden arbejde og elever uden skole i 4 uger, før de greb ind med en lov, 
der imødekom arbejdsgivers krav.   
 
Der er ingen tvivl om, at dette OK-forløb har været planlagt længe fra arbejdsgivers side. Det 
ved vi især i Ballerup med to gange på mødeplan, hvor vi har mødt KL’s folk og deres afprøv-
ningsmetoder for at teste mere ”effektive” arbejdstidsmodeller, men at KL’s embedsfolk 
skulle få mere magt end de politisk valgte, er stadig svært at kapere. Både på statens og det 
kommunale område har Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og KL koordineret deres 
planlægning og indtaget samme position. Så snart gymnasielærernes arbejdstidsaftale var i 
hus, overførte de samme forslag til lærernes forhandlinger om arbejdstidsaftale. Med rege-
ringens politiske indblanding i hele OK-forløbet - både før, under og efter - var vi oppe imod 
kræfter, der var større end vores. 
 
Selve lovindgrebet blev i maj og juni analyseret grundigt, og dette arbejde måtte ligeledes 
foregå på en ny måde med en anden indgangsvinkel. Hvor vi almindeligvis ved indgåelse af 
en OK-aftale er bekendt med og langt inde i indholdsdelen, stod vi denne gang helt uden 



24 
 

kendskab til indholdet. Loven var skrevet og sammensat uden vores input og forhandlings-
forslag, og derfor var analyse- og fortolkningsarbejdet ganske omfangsrigt. Det der måske 
overraskede mest ved loven, var, at lovgiver indførte det udvidede undervisningsbegreb og 
fastholdt undervisningstillægget; begge dele medvirkende til at skabe en rigid arbejdstids-
tænkning. I maj var Hovedstyrelsen ude i hele landet og afholde seminarer for samtlige til-
lids- og arbejdsmiljørepræsentanter omkring loven og den nye virkelighed, der venter. 
 
Herefter fulgte det svære arbejde med at finde en brugbar strategi, der kunne tage højde for 
de meget forskellige muligheder, der givet vil blive i de enkelte kommuner og kredse. KL ud-
sendte et hav af såkaldte ”borgmesterbreve”, hvor de opfordrede til, at der ikke indgås lo-
kalaftaler, men i selve arbejdstidsloven stod skrevet, at lokalaftaler er en mulighed. En noget 
bizar situation, at en lovgivning, som giver mulighed for aftaleindgåelse, fortolkes således af 
den ene part, der tilmed pålægger kommunerne ikke at indgå aftaler. Det er sagen i en nød-
deskal, og man fristes i et sarkastisk øjeblik til at påstå, at dette viser det absurde i, at Rege-
ringen foretager et lovindgreb, og kommunernes interesseorganisation, KL, slipper afsted 
med deres ensidige læsning og fortolkning af loven! Ligeledes har KL udviklet en kursusafde-
ling til fremme af skoleledernes forståelse af at drage fuld nytte af Lov 409, som KL har tur-
neret rundt med i hele landet.  
 
Strategiarbejdet krævede adskillige kredsformandsmøder, da det var ekstremt vigtigt at få 
alle kredses vurdering af situationen og hvilke mulige scenarier, der kunne blive tale om. 
Billedet var, at der var brug for en tobens-taktik, som kunne rumme, at nogle kredse for-
mentlig ville opnå mulighed for at indgå aftale, mens andre måtte tage til takke med Lov 
409. Strategien indebar en afklaring af, hvilke aftalemuligheder der var tale om i forhold til 
en fravigelse af loven eller en supplering af loven. Strategien blev vedtaget på kongressen i 
september.  
 
Nok har Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og KL udnyttet muligheden optimalt for 
at ændre vores arbejdstidsregler. De glemte dog, at der lå et kommunalvalg i november 
2013, som i den grad stoppede processen. Folkeskolereformen er en forlængelse af ministe-
riernes og KL’s tænkning. Både hvad gælder afklaring af arbejdstid og reformarbejdet, har 
adskillige kommuner i forbindelse med KV13 valgt, at det er de nyvalgte lokalpolitikere, der 
skal træffe beslutning herom. Det sinker beslutningsprocesserne voldsomt og sætter hele 
implementeringen af reformen under yderligere pres - og er ikke ligefrem medvirkende til 
kvalificerede beslutninger, hvilket er til stor frustration. 
 
I skrivende stund befinder vi os i det rum, hvor vi afventer kredsenes status quo i forhold til, 
om de kan indgå en aftale, eller om kommunen har besluttet et administrationsgrundlag. 
Århus, Lyngby-Taarbæk og Silkeborg har indgået aftaler, som er en fravigelse af Lov 409, 
mens København og Horsens har indgået aftaler, som er et supplement til Lov 409.  
 
Arbejdet i Hovedstyrelsen indeholder langt flere og meget varierede arbejdsopgaver, end de 
som selve OK-forløbet og konflikten har medført. Det har selvfølgelig haft førsteprioritet. 
Skolerigsdag i Aalborg, åbne medlemskurser i weekender, organisationsuddannelse for til-
lidsrepræsentanter, Lærertræf i Odense, udvalgsarbejdet i Skole- og Uddannelsespolitisk 
Udvalg, konferencer, gæstebesøg hos andre fagforbund, oplægsholder eksternt om forenin-
gens politik, medlemshenvendelser med ønsker om politisk stillingtagen, udarbejdelse af 
debatindlæg og meget mere er også en del af hverdagen.  
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Det har været et lærerigt år på den hårde måde med kaos og krise. Vi har måttet sande, at 
meget foregår udemokratisk og besluttes af få magtfulde personer, der sætter en dagsorden 
uden at have ideologi eller baglandet i orden og helt uden belæg for sagen. Det har medført 
politiske identitetskriser, manglende tiltro til både folkestyret og mange fra Hovedstyrelsen 
har meldt sig ud af de politiske regeringspartier. Det ser svært ud for både folkeskolen, 
dansk skoletradition og lærernes arbejdsvilkår og professionelle råderum, men vi vil fortsat 
kæmpe for at skabe de rammer, som kan give god undervisning og lærerne rimelige arbejds-
vilkår! 
 
Det forpligtende kredssamarbejde, kredsformandsmøder og DLF’s kongresser  
Danmarks Lærerforening har det seneste år været voldsomt udfordret på snart sagt alle om-
råder. Aldrig tidligere har der været afholdt så mange kredsformandsmøder og kongresser 
inden for et år. Kongressen har eksempelvis været indkaldt både i januar, maj og september. 
Grunden skal selvfølgelig findes i OK13. Kongressen har skullet tage nogle svære beslutnin-
ger, og det kan til tider undre BLF’s kongresdelegerede, at der ikke er mere divergerende 
synspunkter og større debatlyst, end tilfældet er.    
 
BLF har sit tætte samarbejde med de andre kredse i det såkaldte ’Hovedstaden Vest’. Det er 
en stor styrke for vores arbejde og foreningens sammenhængskraft, at der er etableret så 
stærke bånd kredsene imellem. Den sparring vi kan give hinanden er af uvurderlig betydning 
for vores lokale arbejde, og det giver ofte en fordel over for kommunen, er vi er klædt så 
godt på til opgaven.  
 

5.3.2. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
BLF er repræsenteret i Hovedudvalget ved formanden samt i Sektorudvalget for Skoler og 
Institutioner ved både formanden og næstformanden. Herudover har vi lærerrepræsentan-
ter begge steder, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter.  
 
Året har været præget af de igangværende forhandlinger om en ny MED-aftale, og det er 
som om, Hovedudvalget har haft lidt svært ved for alvor at komme i gear. A-siden underprio-
riterer generelt arbejdet i MED, og det er oftest B-siden, som foranlediger drøftelser og be-
slutninger. I Hovedudvalget har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med indsat-
sen i forhold til social kapital, HR-strategi, ansættelser på særlige vilkår, centraliseringen af 
ejendomsdriften og oprettelsen af et tværkommunalt it-selskab.      
 
På sektorniveau har folkeskolereformen været det altoverskyggende og gennemgående te-
ma, og derudover arbejdes der fortsat på at skabe et velfungerende sektorudvalg oven på 
fusionen af udvalgene fra skole- og institutionsområdet. 
 
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt for at skabe 
en fælles medarbejderlinje i MED. Det lykkes oftest, og det er oplevelsen, at der i reglen er 
meget stor enighed på medarbejdersiden. 
 

5.3.3. Opfølgning på omorganisering, frikøb og honorarer 
Sidste år vedtog vi ændringer af vores interne organisering samt frikøb og honorering. Flere 
af disse ændringer blev fremlagt og besluttet på generalforsamlingen, mens andre ændrin-
ger blev besluttet af Styrelsen, fx at vi ikke har en fast referent/sekretær.  
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Med henblik på at stille forslag på generalforsamlingen om frikøb for 2014 har Styrelsen fo-
retaget en evaluering af indeværende års frikøb, og der er enighed om, at vi tilnærmelsesvis 
fastholder dette niveau. Men vi er samtidig opmærksomme på, at vi på grund af kommunens 
tilbagevendende besparelser de seneste mange år, er økonomisk udfordret af den affødte 
medlemstilbagegang. Mere om det på generalforsamlingen.  
 
På den ordinære generalforsamling sidste år opstod der forståeligvis en masse polemik om 
den af Styrelsen foreslåede honoreringsmodel. Generalforsamlingen mente med rette, at 
fremlæggelsen af den nye model kunne have været skarpere og mere transparent, men 
stemte forslaget igennem med stort flertal. Efter generalforsamlingen blev der lagt en nøjere 
præcisering ud på hjemmesiden9. Her ligger den fortsat, og alle er velkomne til at orientere 
sig i den. Styrelsen agter at fastholde modellen, da der er fuld enighed om, at den er udtryk 
for et rimeligt honoreringsniveau.  
 

5.3.4. Afholdte arrangementer  
Året kom til at stå i konfliktens tegn, og det bar arrangementerne naturligvis præg af. 
 
Primært for aktive medlemmer 

 Fælles fagligt klubmøde, torsdag den 3. marts på Egebjergskolen. 

 BLF’s ordinære generalforsamling i Baltoppen med ca. 230 deltagere, fredag den 15. 
marts. 

 1. lockoutstormøde på Tapeten, tirsdag den 2. april. 

 2. lockoutstormøde på Tapeten, torsdag den 4. april. 

 3. lockoutstormøde på Tapeten, tirsdag den 9. april. 

 4. lockoutstormøde på Tapeten, tirsdag den 16. april. 

 5. lockoutstormøde på Tapeten, onsdag den 24. april. 

 Fælleskonference torsdag den 29. august på Hedegårdsskolen for tillidsrepræsentan-
ter, TR-suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medlemmer af Pædagogisk 
Samråd samt BLF’s formandskab. Desuden deltog borgmester, Jesper Würtzen, direk-
tør, Eik Møller, formand for Skole-og Uddannelsesudvalget, Michael Krautwald-
Rasmussen og centercheferne, Ulla Blom Kristensen og Ole Volkmar Rasmussen. Det 
store debatemne var selvfølgelig folkeskolereformen.  

 Temadag for Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Den Gamle 
Købmandsgård i Jonstrup, mandag den 23. september.  

 ”Lærerens Dag-fest” på Tapeten med ca. 200 deltagere, lørdag d. 5. oktober. 
 
Der er i skrivende stund 615 aktive medlemmer. 
 
For pensionister 

 Forårsturen gik til Arken Museum for Moderne Kunst. Vi så en særudstilling i anled-
ningen af, at den danske kunstner Carl-Henning Pedersen ville være fyldt 100 år i 
2013. Efterfølgende var der arrangeret frokost i restauranten. Der deltog 2 gange 30 
medlemmer. 

 Sommerudflugt. 125 medlemmer i sommertøj nød en pragtfuld dag i Dragør. En af 
vores tidligere kolleger, Mogens Bille, og sangeren Fin Alfred tog os på en guidet 
rundvisning i den gamle bydel. Undervejs blev der serveret høkerbajer på havnen og 

                                                
9
 http://www.kreds21.dk/blf/styrelsen/honorarer+og+ydelser  

http://www.kreds21.dk/blf/styrelsen/honorarer+og+ydelser
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fortalt mange gode anekdoter. Vi spiste frokost på restaurant Dragør Fort og sluttede 
dagen med en times fællessang under ledelse af Mogens og Fin. 

 I september (onsdag d. 11.) fik vi en uventet chance for at komme til forpremiere på 
teaterstykket Javel hr. minister i Folketeatrets Lille Teatersal i det tidligere Bella Cen-
ter. Arrangementet var lavet i samarbejde med skuespiller og instruktør Flemming 
Jensen. Der deltog 80 medlemmer. 

 Efterårsturen var en spændende, guidet rundvisning på Nordisk Film i Valby (onsdag 
den 5. og fredag den 7. november). Vi så bl.a. gamle film, studier og kendte rekvisit-
ter fra store succeser. Efterfølgende var der frokost på restaurant Asta. To gange 30 
medlemmer deltog. 

 
Der er i skrivende stund 293 pensionister 
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Budget 13 Indtægter Regnskab 13 Regnskab 12

2.658 Kontingenter 2.550.081 2.525

53 Kontingent Solidaritetsfonden 53.000 0

40 Administration af fonde 40.000 40

210 AKUT-fonden 223.945 214

126 Husleje 129.739 92

356 Andre indtægter 445.317 0

3.443 Indtægter i alt 3.442.082 2.871

Omkostninger
-244 Møder / arrangementer -157.389 -314

-40 Pensionister -33.754 -30

-120 Styrelsen -72.675 -108

-15 Kørsel -11.441 -17

-419 Møder og kurser i alt -275.259 -469

-1.807 Frikøb -1.808.137 -1.804

-220 Honorarer -152.000 -153

-91 Ansatte -95.581 -39

-40 Rengøring -35.794 -38

-6 Forsikring og arbejdsmarkedsafgifter -6.149 -5

-2.164 Frikøb og løn i alt -2.097.661 -2.039

-55 Kommunikation -68.892 -85

-45 Kontorartikler -19.083 -14

-40 Inventar -28.922 -59

-68 Lokaleudgifter -52.457 -74

-55 Andre omkostninger -54.413 0

-35 Statsautoriseret revision -51.400 -50

-298 Administration i alt -275.167 -282

-150 Drift -101.601 -109

-20 Istandsættelse ejendom -78.656 -388

-170 Ejendommen i alt -180.257 -497

-18 Hovedstaden Vest -16.536 -17

-10 Medlemsaktiviteter 0 0

-10 Gaver -10.892 -9

-5 Abbonnementer -3.759 -7

-5 Støttebeløb -1.000 -1

0 Konfliktaktiviteter 0 -1

-48 Diverse i alt -32.187 -35

-3.099 Omkostninger i alt -2.860.531 -3.322

344 Driftsresultat 581.551 -451

-81 Afskrivninger -84.619 -49

-5 Renter mellemregning fondene 2.238 -5

1 Andre renter 3.084

mellemregning SF -215.316

-87 Afdrag 0

172 Årets resultat 286.938 -505

6. 

Regnskaber 
 

 

6.1. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2013  
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Anlægsaktiver Regnskab 13 Regnskab 12

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121 1.940.121

Vinduer 182.250 212.625

Telefonsystem 0 11.006

Inventar 91.817 110.616

Renovering Bydammen 9 904.501 844.520

Anlægsaktiver i alt 3.118.689 3.118.888

Omsætningsaktiver
Bankindeståender 1.197.570 693.576

Obligationsbeholdning 0 0

Tilgodehavende kontingent 14.120 952

Anden forudbetaling 16.371 8.386

Tilgodehavender Solidaritetsfonden 127.268 48.830

Tilgodehavender Særlig Fond 0 0

Andre tilgodehavender 180.632 60.186

Omsætningsaktiver i alt 1.535.961 811.930

Aktiver i alt 4.654.650 3.930.818

Egenkapital
Egenkapital primo 1.077.885 1.579.904

Årets resultat 502.254 -502.019

Egenkapital primoultimo 1.580.139 1.077.885

Hensatte forpligtelser
Garantisum frikøb og pension 740.000 740.000

Støttebeløbskonto 23.260 23.260

Hensatte forpligtelser i alt 763.260 763.260

Langfristede gældsforpligtelser
Skyldig Solidaritetsfonden 850.000 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 850.000 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig Særlig Fond 259.066 855.582

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 964.910 899.369

Depositum lejemål 21.000 11.000

Skyldig DLF-kontingent 139.484 261.130

Skyldig A-skat 4.709 4.425

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 632 500

Skyldige omkostninger 71.450 57.667

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.461.251 2.089.673

Gældsforpligtelser i alt 1.461.251 2.089.673

Passiver i alt 4.654.650 3.930.818

6.2. Balance for Ballerup Lærerforening 2013 
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Regnskab 13 Regnskab 12

Indtægter
Renter 3.476 1.906

Obligationsrenter 4.929 46.386

rente lån 0

Indtægter i alt 8.405 48.292

Omkostninger
Revision -8.200 -8.200

Admininstration -15.000 -15.000

Medlemsmøder -53.000 0

Kursregulering obligationer -1.139 -33.224

Renter mellemregning fondene -2.239 -1.430

Gebyrer -385 -370

Omkostninger i alt -79.963 -58.224

Årets resultat -71.558 -9.932

Regnskab 13 Regnskab 12

Aktiver
Bankindeståender 708.561 568.061

Obligationer 91.371 1.038.509

Periodiserede obligationsrenter 1.037 37.519

Lån til BLF 850.000

Tilgodehavender BLF 0 0

Aktiver i alt 1.650.969 1.644.089

Passiver
Egenkapital primo 1.595.259 1.605.191

Resultat 2013 -71.558 -9.932

Egenkapital i alt 1.523.701 1.595.259

Gæld til BLF 127.268 48.830

Passiver i alt 1.650.969 1.644.089

Resultatopgørelse 13

Balance ultimo 13

6.3. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2013 
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Regnskab 13 Regnskab 12

Indtægter
Renter 10.819 13.763

Obligationsrenter 25.106 73.096

Renter mellemregning 0

Kursregistrering obligationer -19.609 0

Indtægter i alt 16.316 86.859

Omkostninger
Revision -13.400 -13.400

Admininstration -25.000 -25.000

Andre omkostninger -1.719 -1.406

Kursregulering obligationer 0 -42.554

lockout -215.316

Gebyrer -385 -395

Omkostninger i alt -255.820 -82.755

Årets resultat -239.504 4.104

Regnskab 13 Regnskab 12

Aktiver
Bankindeståender 311.602 833.886

Obligationer 2.188.944 1.291.977

Tilgodehavende BLF 259.066 855.582

Periodiserede obligationsrenter 16.050 33.721

Aktiver i alt 2.775.662 3.015.166

Passiver
Egenkapital primo 3.015.166 3.011.062

Resultat 2013 -239.504 4.104

Egenkapital i alt 2.775.662 3.015.166

Passiver i alt 2.775.662 3.015.166

Resultatopgørelse 13

Balance ultimo 13

6.4. Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2013 
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6.5. Revision 
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6.6 Kritisk revision 
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6.7. Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Særlig Fond udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A samt vedtæg-
ternes krav til regnskabsaflæggelse. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
  
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost nedenfor. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter ved kontingentopkrævninger og øvrige indtægter indregnes ved opkrævning dækkende regnskabsåret uanset om beløb er 
indgået til foreningen i regnskabsåret.  
 
Omkostninger 
Omkostninger omfatter frikøb og løn, administration, lokaler, møder og kurser, og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrø-
rer regnskabsåret. 
 
Afskrivninger 
Afskrivninger indeholder årets afskrivning af materielle anlægsaktiver. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfat-
ter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 
 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, 
der udgør: 

- Bygning og installationer, 20 - 50 år 
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år. 
- Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 
Der afskrives ikke på ejendommens anskaffelsespris da aktuel restværdi på ejendom vurderes at være højere end anskaffelsespris.  
 
Omsætningsaktiver 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
  
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imøde-
gåelse af forventet tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.  
 
Hensatte forpligtelser består af frikøb for perioden fra afholdelse af generalforsamlingen og frem til perioden for beregningen af 1. halvårs 
frikøb, i den kommende regnskabsperiode.  
 
Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
Fondsskat  
Der skal svares fondsskat af de finansielle nettoindtægter. Skatten udgiftsføres og betales af Særlig Fond. I den skyldige foreningsskat 
modregnes den i indkomståret foretagne á conto betaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen mellem den regnskabsmæssige 
og skattemæssige værdi af værdpapirer. 
 
Selskabsskat 
Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendoms-
udlejning. 
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6.8. Kassererens beretning 
 
Lockouten satte 1. salen på den anden ende. Mange lærere benyttede huset til forskellige 
aktiviteter samt varmestue ved de mange udendørs happenings rundt omkring i Ballerups 
bymidte, og for os var det morsomt at få sat ansigter på stemmer, man kun havde hørt i tele-
fonen. 
 
Renoveringen af foreningens ejendom, Bydammen 9, fortsatte i 2013 med opsætning af nyt 
fyr med bedre virkningsgrad og dermed en bedre varmeøkonomi. Endvidere er der lagt ny 
belægning på hovedtrappen; en epoxylignende overflade, slidstærk og lettere at rengøre i 
forhold til det tidligere underlag. I februar 2014 har vi fået hulmursisoleret 1. salens vægge, 
således at både 1. sal og 2. sal er topisoleret, mens stueplan og kælder er fuldmuret, hvilket 
umuliggør denne form for isolering    
      
Begge ejendommens lejemål er igen udlejet. Stuen tv er et erhvervslejemål og indehaves nu 
af ”Den Kloge Krop”, som tilbyder psykomotorisk og afspændingspædagogisk træning og 
behandling; anbefalelsesværdigt i øvrigt. 
 
Som skrevet i sidste års generalforsamlingshæfte har foreningen lånt penge til renoveringen 
af Bydammen 9 i Solidaritetsfonden. Denne fond blev etableret af medlemmerne i Ballerup 
Lærerforening i slutningen af 1970’erne og er således vores egen fond, hvilket reelt betyder, 
at vi har lånt penge af os selv.  
 
I modsætning hertil er Særlig Fond, som er Danmarks Lærerforenings udlagte ”konfliktfond”, 
hvis midler vi blot administrerer og ikke har direkte råderet over.  
 
I forhold til tidligere års hæfter har vi valgt ikke at skrive noter nederst på balancen for Balle-
rup Lærerforening, hvorfor de i stedet omtales her:  
 

 Den offentlige vurdering af vores ejendom er fra 2012 og lyder på 2.600.000. I for-
hold til den værdisætning, der er i 2013-regnskabet, er det en lav vurdering, og vi kan 
være usikre på, om husets mange forbedringer er blevet meddelt SKAT. Vi må vente 
med syn for sagen til 2016, da regeringen har suspenderet de offentlige vurderinger 
frem til dette tidspunkt. 
 

 Vores leasingaftale har pr. 31.12.2013 en restforpligtelse på kr. 182.860 og en løbetid 
på 59 måneder.     

 

Til sidst en overvejelse vedrørende kontingentopkrævningen. Langt hovedparten bliver truk-
ket via PBS hver måned. Vi har tænkt os at ændre det til kvartalsvise opkrævninger forud, da 
vi gerne vil reducere omkostninger og tidsforbrug. Hvis man forestillede sig en opstart pr. 1. 
juli, ville man så modtage en kontingentopkrævning for juli, august og september til forfald 
primo juli.  
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7. 

Budgetter 
 
 

7.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2014 
 
 

Frikøb 
 

Funktioner  Timer  

Formand (fuldt frikøbt) 700 

Næstformand (fuldt frikøbt) 770 

Kassereren  1400-1600 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer  2210 

3 udvalgsformænd:  
- Skole- og aftalepolitisk udvalg: 80 timer 
- Arbejdsmiljøudvalget: 80 timer 
- Kursus- og organisationsudvalget: 120 timer  

280 

 

1 mødeleder for Pædagogisk Samråd 170  

1 kongresdelegeret á 200 timer, hvis denne ikke allerede er en del af 
styrelsen. Ellers 30 timer. 

200 

 

13 tillidsrepræsentantsuppleanter á 20 timer  260 

1 eksternt medlem af arbejdsmiljøudvalget á 25 timer  25 

 

I alt 6015-6215 

 
Alle timer er bruttotimer (1924 timer). Fordelingen af timerne foretager Styrelsen i foråret 
2014. 
 
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt pen-
sion for OK-ansatte. Desuden kompenseres der for bortfald af tillæg i henhold til frikøbstiden 
for alle andre end formand, næstformand og kasserer.  
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Honorarer  
 

Funktion Honorar pr./mdr. 

Formand  4440,- 

Næstformand  3220,- 

Kasserer  2915,- 

Styrelsesmedlemmer som ikke er TR 350,- 

 
Honoraret beregnes på baggrund af antallet af aktive medlemmer. Der ydes en grundtilde-
ling på 2000 kr. Herudover honoreres formanden med 4 kr./mdr. pr. medlem, næstforman-
den med 2 kr./mdr. pr. medlem og kasseren med 1,5 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet 
opgøres årligt og afrundes nedad til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for OK-
ansatte. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau. 
 
Styrelsesmedlemmer, som ikke er tillidsrepræsentanter, honoreres med et månedligt om-
kostningstillæg. 
 
Såfremt de honorerede modtager andre honorarer, vurderes niveauet for det samlede ho-
norar af Styrelsen. 
 

Garantiordning 
Medlemmer af Styrelsen aflønnes med mindst samme løn, som de optjener i den stilling, de 
er frikøbt fra. Ved udtræden af Styrelsen aflønnes man i resten af frikøbsperioden, men der 
udbetales ikke honorarer. 
 

Ydelser 
Der ydes diæter til alle deltagere ved DLF- og regionale kurser efter gældende regler, og der 
godtgøres køb af drikkevarer op til 100 kr. om dagen. Blanket udleveres ved henvendelse til 
TR eller kassereren. 
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Budget 14 Budgetgrundlag 14 Regnskab 13

Indtægter
Kontingenter 2.548 2.658 2.550

Kontingent Solidaritetsfonden 53 53

Administration af fonde 40 40 40

AKUT-fonden 220 210 224

Husleje 130 126 130

Refusion fra DLF 0 355 355

Andre indtægter 1 1 90

Indtægter i alt 2.992 3.390 3.442

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -410 -465 -157

Pensionister -40 -40 -34

Styrelsen -120 -120 -73

Kørsel -15 -15 -11

-585 -640 -275

1. salen: Frikøb -1.522 -1.807 -1.808

Honorarer -152 -220 -152

Ansatte -97 -95 -96

Rengøring -40 -40 -36

Forsikringer & afgifter -6 -6 -6

-1.817 -2.168 -2.098

Administration: Kommunikation -68 -55 -69

Kontorartikler -20 -45 -19

Inventar -30 -15 -29

Lokaleudgifter -60 -68 -53

Andre omkostninger -55 -55 -54

Statsautoriseret revision -50 -35 -51

-283 -273 -275

Ejendommen: Drift -100 -150 -102

Istandsættelse ejendom 0 0 -78

-100 -150 -180

Diverse Hovedstaden Vest -18 -18 -17

Medlemsaktiviteter -10 -10 0

Gaver -10 -10 -11

Abonnementer -5 -5 -4

Støttebeløb -5 -5 -1

konfliktaktiviteter 0 0 0

-48 -48 -33

Omkostninger i alt -2.833 -3.279 -2.861

Driftsresultat 159 111 581

Finansielle poster
Afskrivninger -70 -70 -85

Renter mellemregning fondene -5 -5 2

Afdrag -57 -87

Mellemregning SF -215

Renter s - fonden -43 1

Andre renter 1 3

Årets resultat -15 -50 286

7.2. Budget 2014 
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7.3. Forslag til kontingent for 2015 
 
Der foreslås et uændret kontingent med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2014. 
 
For medlemmer som HAR taget konfliktlån, er tjenestemand eller nyt medlem: 
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  
1 Lærere 100 + 420 kr./mdr. 135 kr./mdr. 655 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 100 + 420 kr./mdr. 135 kr./mdr. 655 kr./mdr. 

     

4 Pensionister 71 kr./mdr. 25 kr./mdr. 576 kr./halvårligt 

     

6 Særlige medlemmer 94 kr./mdr. 65 kr./mdr. 477 kr./kvartalet 
 

For medlemmer som IKKE HAR taget konfliktlån:  
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  
1 Lærere 100 kr./mdr. 135 kr./mdr. 235 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 100 kr./mdr. 135 kr./mdr. 235 kr./mdr. 

     

4 Pensionister 71 kr./mdr. 25 kr./mdr. 576 kr./halvårligt 

     

6 Særlige medlemmer 94 kr./mdr. 65 kr./mdr. 477 kr./kvartalet 

 
 
Medlemsfordeling primo februar 2014: 
 

 Medlemsgruppe Antal 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 595 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 19 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 1 

I alt fraktion 1 & 2 615 

 

Fraktion 4, pensionister < 75 år  253 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  40 

I alt fraktion 4 293 

 

Fraktion 6, særlige medlemmer 2 

I alt fraktion 6 2 

 

Samlet medlemstal 910 
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Budget 15 Budget 14 Regnskab 13 Budget 13 Regnskab 12

Indtægter
Kontingenter 2.564 2.548 2.550 2.658 2.525

Administration af fonde 53 53 40 40 40

AKUT-fonden 40 40 224 210 214

Husleje 220 220 130 126 92

Solidaritetsfonden 132 130 53 53 0

Refusion fra DLF 0 0 335 355 0

Andre indtægter 1 1 110 1 0

Indtægter i alt 3.010 2.992 3.442 3.443 2.871

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -190 -410 -157 -244 -314

Pensionister -40 -40 -34 -40 -30

Styrelsen -120 -120 -73 -120 -108

Kørsel -15 -15 -11 -15 -17

-365 -585 -275 -419 -469

1. salen: Frikøb -1.558 -1.522 -1.808 -1.807 -1.804

Honorarer -152 -152 -152 -220 -153

Ansatte -98 -97 -96 -91 -39

Rengøring -40 -40 -36 -40 -38

Forsikringer & afgifter -6 -6 -6 -6 -5

-1.854 -1.817 -2.098 -2.164 -2.039

Administration: Kommunikation -68 -68 -69 -55 -85

Kontorartikler -20 -20 -19 -45 -14

Inventar -30 -30 -29 -40 -59

Lokaleudgifter -60 -60 -53 -68 -74

Andre omkostninger -55 -55 -54 -55 0

Statsautoriseret revision -50 -50 -51 -35 -50

-283 -283 -275 -298 -282

Ejendommen: Drift -100 -100 -102 -150 -109

Istandsættelse ejendom 0 0 -78 -20 -388

-100 -100 -180 -170 -497

Diverse: Hovedstaden Vest -18 -18 -17 -18 -17

Medlemsaktiviteter -10 -10 0 -10 0

Gaver -10 -10 -11 -10 -9

Abonnementer -5 -5 -4 -5 -7

Støttebeløb -5 -5 -1 -5 -1

Konfliktaktiviteter 0 0 0 0 -1

Diverse i alt -48 -48 -33 -48 -35

Omkostninger i alt -2.650 -2.833 -2.861 -3.099 -3.322

Driftsresultat 360 159 581 344 -451

Finansielle poster
Afskrivninger -70 -70 -85 -81 -49

Renter mellemregning fondene -5 -5 2 -5 -5

Afdrag -57 -57 -87 0

Mellemregning SF -215

Renter s - fonden -40 -43 - 1 3

andre renter 1 1 3

189 -15 286 172 -502Årets resultat

7.4. Budgetgrundlag 2015 
 
 
 


