
Kære kommunalbestyrelsesmedlem  
 
 
Jeg henvender mig til dig, da du er medlem af kommunalbestyrelsen og derfor har en politisk stemme, som 
kan aktiveres. 
 
Sagen er den, at vi i dag, den 26. februar, har de afsluttende og helt afgørende overenskomstforhandlinger 
på lærernes område. Og her står Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening meget langt fra 
hinanden, når det kommer til lærernes arbejdstid. DLF ønsker at bevare den arbejdstidsaftale (A08), som vi 
nu også har fået i Ballerup, og, som fællesevalueringer viser, fungerer og understøtter kvalitetsudviklingen i 
Folkeskolen. KL derimod ønsker ingen arbejdstidsaftale, hvilket i vores optik primært beror på, at Regerin-
gens folkeskolereform med tvungne heldagsskoler kun kan gennemføres, hvis lærerne underviser betyde-
ligt mere. Flere undervisningstimer med dårligere forberedte lærere vil ikke skabe mere kvalitet i elevernes 
undervisning.  
 
Det er vores klare opfattelse, at KL’s uforsonlige krav om en ”ikke-aftale” vil kaste folkeskolen ud i en lands-
dækkende konflikt, der som minimum kan paralleliseres til det, vi to gange tidligere har prøvet i Ballerup. 
Borgmesteren og undertegnede har allerede forholdt os til situationen i et læserbrev i Ballerup Bladet ("Re-
spektfuldt, tillidsfuldt og forpligtende samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening"), 
og jeg vil i den grad kvittere for borgmesterens tydelige stillingtagen. Vi er meget opmuntrede over det 
samarbejde, som nu er etableret mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening, men det bliver 
desværre mere end svært at opretholde, hvis vi efter overenskomstforhandlingerne står i en situation, hvor 
lærerne er blevet kørt over. 
 
Når jeg tillader mig at lave denne direkte henvendelse til dig som kommunalbestyrelsesmedlem, er det, 
fordi KL’s bestyrelse formentlig sidst på ugen skal tage stilling til, om der skal gennemføres en lockout af 
lærerne. Erfaringerne i Ballerup viser som bekendt, at konflikt blandt andet har store konsekvenser for sko-
leudviklingen. Derudover bliver tillidsforholdet mellem parterne udfordret over evne, og det tager lang tid 
at genopbygge et nedbrudt tillidsforhold.  Såfremt du deler opfattelsen af, at KL’s kampskridt er rimeligt og 
nødvendigt, behøver du ikke foretage dig mere. Såfremt du derimod mener, at det er et stort skridt i den 
forkerte retning, er tiden for alvor inde til, at du bruger din politiske stemme aktivt. 
 
Hermed et par relevante links: 
 
http://www.kreds21.dk/Nyheder?docid=26163 
http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/netop+nu 
http://gordetnurigtigt.dk/ 
http://www.folkeskolen.dk/ 
 
 
På forhånd tak for din tid! 
 
Morten Refskov  
Formand for Ballerup Lærerforening  
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