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Kære medlemmer 
 
Først og fremmest; tak for en dejlig fest den 5. oktober! Og en særlig tak til alle de gode folk, som 
har knoklet for at stable den på benene. Det er vores indtryk i kredsen, at alle hyggede sig vældig 
godt, og dansegulvet blev i hvert fald flittigt benyttet. At Tapetens rammer så er en anelse tvivl-
somme, skal ikke tage det positive indtryk fra os.   
 
Der er langt flere spørgsmål end svar i øjeblikket! Alt skal gentænkes, fornyes, redefineres eller ses 
på med andre øjne. Meget lidt er, ”som det plejer at være” og kombineret med forårets begiven-
heder, er det en anseelig udfordring. Hermed lidt om hovedområderne.   

 

Forhandlinger om ny lokal MED-aftale 
  
Vi er godt i gang med forhandlingerne om en ny lokal MED-aftale i Ballerup. Forhandlingsorganet 
har efterhånden været i arbejdstøjet i nogle måneder, og der begynder at tegne sig et billede. 
Visionen er, at vi får skabt en aftale, som i højere grad end i dag understøtter et fælles ønske om, 
at medarbejderne inddrages tidligt i de strategiske drøftelser og beslutninger. Vi ønsker med 
aftalen at sende det utvetydige signal ud i organisationen, at kommunen fremadrettet kun kan 
lykkes med sin opgave som velfærdsskaber, hvis det sker i meget tæt samarbejde mellem ledelse 
og medarbejdere. Når vi frem til en aftale, hvilket der er noget, som tyder på, vil det helt givet 
være en kraftig vejviser for det fremtidige samarbejde. Begrebet ”social kapital”, som sætter 
fokus på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, bliver et formuleret omdrejningspunkt. Det er 
endnu for tidligt at løfte sløret for mere konkrete aftaledele, men håbet er, at vi senest kort inde 
i det nye år har en færdig aftale. Lad os se, om det kommer til at gå sådan.  
 

 
 

Forhandlinger om folkeskolereformen og lærernes arbejdstid 
 
Hvad gør os vrede? Hvad giver os håb? Sådan kunne man indlede en samtale om den aktuelle 
situation. Det er afgørende vigtigt, at der gives plads til frustrationen, magtesløsheden og vre-
den, men det er på den anden side også vigtigt, at vi taler med hinanden om, hvad der giver os 
håb for fremtiden. Vi er i øjeblikket på en rundtur til de faglige klubber, hvor vi har en dialog 
med jer om den aktuelle situation. Det er meget givende for os at møde jer på tætteste hold, og 
det giver os en meget klar fornemmelse af stemningen på skolerne. Gennemgående er der en 
stor mathed at spore. Forårets begivenheder sidder stadig i os, og det er svært at lægge arbejds-
giverens underkendelse af vores profession fra os. Det skal vi heller ikke, men vi har behov for at 
gøre os selv klar til de udfordringer, som vi unægtelig står over for. Hvordan skal vi implemente-
re folkeskolereformen? Får vi en aftale med kommunen om vores arbejdstid og arbejdsforhold? 



Det ulykkelige er, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan give noget klart svar. Vi står i et vaku-
um! Vi har mindst ti forhandlingsmøder foran os inden jul, og vi har en erklæret enighed med 
kommunen om, at vi på det tidspunkt skal kunne melde ud, hvordan landet ligger; når vi hinan-
den med en aftale, eller skal foråret bruges på at planlægge en situation, hvor vi ikke har aftalte 
vilkår for vores arbejde? I skal vide, at vi gør alt, hvad vi kan for at opnå et forhandlingsresultat. 
Og lykkes det, vil det være en generalforsamling, som tager stilling til resultatet. Vi skal dog hele 
tiden huske os selv på, at en aftale ikke er et mål i sig selv. Vi skal tro på, at det aftalte er en bed-
re ramme for samarbejdet om og udviklingen af folkeskolen end det, som er givet med loven 
(Lov409). Ellers er det ikke noget værd. Vi knokler på og håber det bedste, men frygter det vær-
ste.  
 
Skulle I endnu ikke have stiftet bekendtskab med dem, så kan disse pjecer fra DLF give en grund-
indføring i, hvad det hele handler om. 
 

 

Kvalitetsanalysen 
 
Så har alle skoler været til et møde på Tapeten, hvor medarbejderne havde mulighed for at kvali-
ficere de drøftelser, som foregår i styregruppen. Næste skridt er, at vi sidst i november har en 
hel dag i styregruppen, hvor vi skal løbe jeres refleksioner igennem. På den baggrund er vi efter-
hånden ved at være et sted i processen, hvor det i hvert fald er min forventning, at vi nærmer os 
nogle bud på, hvordan Ballerup skolevæsen kan se ud, også på det mere konkret strukturelle 
niveau, når vi rammer skoleåret 15/16. Umiddelbart er det i hvert fald tanken, at der skal træffes 
en kommunalbestyrelsesbeslutning senest til foråret, men der står mange drøftelser og formelle 
processer tilbage, før det er virkelighed.  
 
Til slut en opfordring til, at I blander jer i debatten ude på skolerne. Faglig klub er selvsagt et 
oplagt forum, men det kunne jo være, at der var mulighed for også at drøfte tingene på skole-
møder. Ledelsen har i hvert fald et klart ansvar for at føre lærerne vel igennem en mildest talt 
turbulent tid. 
 

 
 

Vi arbejder ufortrødent videre, stol trygt på det!  

 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 


