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Kære medlemmer  
 
Det er en turbulent tid! Alt er i spil, og vi har fortsat flere spørgsmål end svar. Det er til tider meget 
frustrerende, men åbenbart vilkår for vores arbejde i øjeblikket. Jeg har virkelig prøvet at begræn-
se omfanget af denne Netop Nu, og det er så lykkedes overordentlig dårligt. Men det er i sandhed 
svært, når der foregår så meget afgørende, som I har brug for og ret til at vide noget om. 

 

Kommunalvalget  
  
Kommunalvalget er overstået med det resultat, at Ballerup fortsat er socialdemokratisk ledet og 
fortsat med absolut flertal. Jesper Würtzen havde et flot personligt valg, og vi har da også lykøn-
sket ham. Men oppositionen står stærkere og mere samlet end tidligere. Det vil uvægerligt få en 
betydning. Vores område er særlig interessant. Der oprettes et nyt udvalg som afløser for ”Sko-
le- og Uddannelsesudvalget”, som kommer til at hedde ”Børne- og Skoleudvalget”. Den nye poli-
tiske struktur skal underbygge den politiske vision om en sammenhængende og helhedsoriente-
ret børne- og ungeindsats. Alt sammen vældig fornuftigt. Som formand for dette udvalg sidder 
nu ikke længere Michael-Krautwald Rasmussen, men Peter Als, som er klubleder i kommunen, 
uddannet pædagog og mangeårig aktiv i BUPL. Uanset hvordan man vælger 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. Rent formelt er klubberne mig bekendt fortsat placeret i Kultur- og Fritidsud-
valget, men politik er jo alt andet end formelle aftaler. Det vil i hvert fald have vores store op-
mærksomhed fremadrettet.             
 

 
 

Forhandlinger om ny lokal MED-aftale  
 
Da vi startede forhandlingerne tilbage i august måned, var det kommunens udtalte forventning, 
at vi skulle nå at forhandle en ny aftale, som kunne træde i kraft pr. 1. januar 2014. Som I måske 
kan læse mellem linjerne, er vi langt fra at kunne indfri den forventning. I bund og grund er der 
stor enighed i forhandlingsorganet om, at vi dels sigter på en aftale, der skal bygge på elemen-
terne i social kapital; retfærdighed, tillid og samarbejde, dels at medarbejderne skal langt tidlige-
re ind i alle væsentlige ændrings og beslutningsprocesser. Vi er vel også ret langt med formule-
ringerne og dermed en aftaletekst, men på kommunens side af bordet har man brug for en læn-
gere proces med det formål at skabe det fornødne ejerskab til aftalen bredt i organisationen. Vi 
håber så bare på, at processen vil medføre det resultat.      
 



 

Folkeskolereformen og forhandlinger om lærernes arbejdstid  
 
Det må beklageligvis meddeles, at vi ikke, som lovet, er klar med en udmelding om resultatet af 
vores forhandlinger før jul. Vi har brugt temmelig meget tid sammen i forhandlingsudvalget, og 
drøftelserne er konstruktive. Politisk er man imidlertid ikke klar til at forholde sig til tingene. Jeg 
vil ikke lægge skjul på, at det er frustrerende at anvende stor energi på forhandlinger for at måt-
te konstatere, at politikerne, på grund af kommunalvalget, slet ikke har fået anlagt en proces, 
som matcher vores i forhandlingsudvalget. Det betyder, at der efter vores oplysninger formentlig 
først kan træffes en politisk beslutning ultimo januar/primo februar.  
 
Får vi en aftale? Det er vores bedste vurdering, at kommunen ønsker en aftale, men det er jo 
ikke sikkert, at vi ønsker at indgå den aftale, som eventuelt viser sig mulig. Alt er i øjeblikket 
åbent; det kan både gå den ene og den anden vej. Under alle omstændigheder bliver generalfor-
samlingen indkaldt, og det vil formentlig ske lige i begyndelsen af februar. Vores største ønske 
var at kunne gå afklaret på juleferie – sådan skulle det åbenbart ikke være!  
 

 
 

Turen rundt til de faglige klubber 
 
Vi har været rundt på alle almenskolerne og én af specialskolerne her i løbet af efteråret for at 
drøfte den aktuelle situation. Det er altid berigende at komme ud og tale skole med jer, og vi 
håber også, at I deler oplevelsen af, at det giver rigtig god mening at vende tingene sammen. Vi 
påtænker at tage raden rundt igen til foråret, uanset om vi lander en aftale eller ej. Begge scena-
rier nødvendiggør, at vi drøfter problemer, udfordringer og muligheder sammen og opnår fælles 
fodslag om håndteringen af alt det nye, vi bliver mødt med.     
 

 
 

Undervisning eller læring? 
 
Knægtelsen af den danske model, lockouten, det demokratiske underskud og den tiltagende 
politikerlede er ikke godt for noget; det skulle da lige være vores faglige sammenhold. Hvad der 
bestemt heller ikke er godt for noget, er den læringsbølge, som skyller ind over os i øjeblikket. Vi 
skal være meget opmærksomme på den diskurs, som gennemsyrer dette lands uddannelses-
tænkning disse år; kan det måles, vejes og sammenlignes? – er det nu rentabelt? – kan det resul-
tatstyres? – producerer vi tiltrækkelig effektivt? – er det muligt at ressourceoptimere yderligere? 
Som begreb er undervisning 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 overhængende fare for at det hele bryder sammen. Det er pa-
radoksalt, at vi på den ene side taler om en stadigt mere foranderlig og uforudsigelig verden, og 
på den anden side indsnævrer 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, men det er bekymrende, 
at den tager sit afsæt i en så ensidig læringsforståelse; forsimplingen af Fælles Mål er det mest 
indlysende eksempel herpå. Vi må som lærerstand sige fra nu, hvis vi mener, at folkeskolens nu-
værende formålsparagraf er værd at kæmpe for. Vi skal ikke alene uddanne til en bestemt plads 
et arbejdsmarked – folkeskolen skal være så uendeligt meget mere end det. Der er efterhånden 
ved at være gang i en modbevægelse, og jeg vil opfordre til, at I holder jer tæt orienteret eller 
bidrager aktivt; fx gennem vores eget fagblad eller på www.folkeskolen.dk. Og jeg vil også tillade 
mig at linke til et udvalg af indlæg fra kloge folk (mange andre kunne have været valgt):   
 
http://www.folkeskolen.dk/531739/hak-af?utm_source=newsletter 
 
http://www.folkeskolen.dk/538073/og 
 
http://www.folkeskolen.dk/537581/ophoer-eller-oproer-en-diskussion-af-laererstandens-
muligheder-i-den-uddannelsespolitiske-krise-foerste-del 
 
http://www.thomasaastruproemer.dk/didaktik-laereren-i-kodet-og-saetningernes-fylde.html 
 

 
 

Kvalitetsanalysen  
 
Styregruppen var samlet en hel dag den 28. november for at drøfte, hvilke konkrete strukturelle 
scenarier, der vurderes at leve op til ambitionen om mere af det, der skaber kvalitet i folkesko-
len. Vi tog vores udgangspunkt i de mange forskellige input, som I blandt andet har leveret på 
efterårets møder på Tapeten. 
 
Styregruppen drøftede mulige strukturelle scenarier ud fra de 3 bæredygtighedskriterier, som 
jeg også har underholdt med på de netop afholdte møder i faglig klub; pædagogisk, økonomisk 
og ledelsesmæssig bæredygtighed. De scenarier, der går videre i den politiske proces skal på den 
ene eller anden måde levere på de tre kriterier. Det er dog ingen hemmelighed, at den økonomi-
ske bæredygtighed er udgangspunktet for de andre, hvorfor det vil være at stikke jer blår i øjne-
ne at skrive andet, end at økonomien er stærkt styrende. Det udelukker imidlertid ikke, at de 
politiske beslutninger, der i sidste ende bliver taget, også kan levere bedre betingelser for kvali-
tet i arbejdet inden for de to andre kriterier.  
 
Scenarierne skal nu kvalificeres yderligere, bl.a. i forhold til de bygningsmæssige forhold og sko-
leveje. I februar 2014 vil det nye Børne- og Skoleudvalg blive forelagt scenarierne, og de vil sam-
tidig blive offentliggjort. Hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med scenarierne, vil 
de blive sendt i høring. 
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Ledelsessituationen  
 
Det er næppe gået nogens næse forbi, at der på skoleledelsesfronten i kommunen har hersket 
nærmest kaotiske tilstande det seneste halve års tid. Det forholder sig faktisk efterhånden så-
dan, at det er de færreste skoler, som kan siges at være fuldtallige og uden konstitueringer. Se-
nest har skolederen på Lundebjergskolen opsagt sin stilling, mens samarbejdet er ophørt med 
viceskolelederen. Jeg har fra kilder på 1. salen med betydelig flere års erfaring, end jeg selv har, 
at den situation er helt uden sidestykke i Ballerup Skolevæsens historie. Og meget kan man sige, 
men timingen er mildest talt uheldig med udsigten til de enorme opgaver, som måske især le-
delserne står over for. På den anden side, må man også have respekt for, at kommunen faktisk 
håndterer de tilfælde, hvor ledere ikke fungerer. Fra min stol forekommer det samlede billede 
dog stærkt bekymrende, dels for de tilbageværende ledere, dels selvfølgelig for alle jer lærere, 
som hver dag knokler for at få tingene til at hænge sammen.    

 

 

Medlemsarrangement den 6. maj  
 
På generalforsamlingen sidste år præsenterede vi en ny udvalgsstruktur, som betyder, at udval-
gene på skift har ansvar for et arrangement. Vores arbejdsmiljøudvalg har nu lagt sig fast på den 
endelige dato for et medlemsarrangement i foråret, og det kommer til at ligge tirsdag den 6. maj 
fra kl. 17:00-20:00. Arrangementet kommer til at have ’stress’ som tema, men I vil naturligvis 
hører meget mere om det, når vi nærmer os. I første omgang har I her datoen, så I kan skrive 
den i kalenderen. Jeg er sikker på, at det bliver et rigtig fint arrangement. 
 

 

 

Ordinær generalforsamling 21. marts 
 
Husk desuden at føre vores generalforsamling i kalenderen. Det er som altid årets vigtigste fag-
foreningsbegivenhed, og i år er bestemt ikke nogen undtagelse 
 

 

 

Med det allerstørste ønske om en glædelig jul og et lykkebringende nytår! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 

 


