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Kære medlemmer  
 
Hermed skoleårets sidste Netop Nu, hvor jeg vil forsøge at gøre status over en række emner. 
 
 

Lokalaftalen  
  
Nu er det omsider endeligt, at vi har en lokalaftale. Det er nu efterhånden længe siden, der har 
været tvivl derom, men nu er den både godkendt af Økonomiudvalget og underskrevet af par-
terne. Det er uomtvisteligt, at vi i Ballerup har fået aftalt nogle vilkår, som skaber langt bedre 
rammer for implementeringen af folkeskolereformen, og vi har da også allerede kunnet konsta-
tere en stor søgning til kommunen i forbindelse med de mange opslåede stillinger. Det ulykkeli-
ge er, at vi nu har fået skabt den situation, at de frie markedskræfter hærger på folkeskoleområ-
det, men konsekvenserne vil forhåbentlig med tiden føre til, at kommunerne igen bliver interes-
seret i at drøfte arbejdstid.  
 
Helt ind til det sidste manglende vi afklaring på efteruddannelsesspørgsmålet. Generalforsamlin-
gen havde sendt en klar besked til kommunen om, hvordan vi ser på efteruddannelsesvilkår. Vi 
stod meget langt fra hinanden undervejs i forhandlingerne, og vi var oprigtigt i tvivl, om vi ville 
havne i den ulykkelige situation, at vi så os nødsaget til at anbefale medlemmerne ikke at tage 
efteruddannelse, fordi vikårene ville være dårlige. Heldigvis fandt vi hinanden til sidst, og vi har 
nu aftalt nogle fornuftige rammer, hvor kommunen betaler både kursusafgift og arbejdstid. Afta-
len er ikke guldrandet, men vi kan bestemt stå inde for den, og hvad er ligeså væsentligt; alle 
sikres ensartede vilkår for, hvordan man tager efteruddannelse. Efteruddannelsessagen er et 
eksemplarisk eksempel på, at vi forhandlere ikke er stærkere, end vores medlemmer gør os. Og i 
denne sag stod medlemmerne endnu engang sammen i bestræbelserne på at opnå rimelige og 
ensartede vilkår. Det er imponerende og helt igennem respektindgydende. Tak for jeres store 
engagement og indsats! 
 

 
 

Turen rundt til de faglige klubber 
 
Vi har nu været rundt på alle skoler med en gennemgang af lokalaftalen; arbejdstid og løn. Det 
har gennemgående været velbesøgte møder, og det er min opfattelse, at møderne har stor vær-
di – ikke mindst for os. Det er helt afgørende, at vi løbende er i kontakt med jer på skolerne og 
får fortællingerne leveret direkte fra jer. Man skal som kredsvalgt være meget opmærksom på, 
og have rigtig stor respekt for, at man hele tiden er i risiko for at bevæge sig for langt væk fra 



hverdagen og dermed fingerspidsforståelsen for det arbejde, som vi forhandler vilkår for. Jeg 
forventer således også at genoptage mine ”praktikbesøg” i det nye skoleår.  
 
Derudover vil jeg her nævne, at vi til næste skoleår afprøver, om der er et behov for nogle fælles 
faglige klubmøder. Datoen for det første er ikke på plads, men vi forventer, at det bliver me-
dio/ultimo september. 
 

 
 

Ny skolestruktur  
 
Forslaget til den nye skolestruktur er nu sendt i høring, og der skal være afgivet høringssvar in-
den den 2. september. Vi har i BLF nedsat en ad hoc-gruppe, som forbereder styrelsens drøftelse 
og stillingtagen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er stærkt kritiske over for forslaget, som vi 
ikke kan se vil styrke kvaliteten i skolevæsenet. Vi er grundlæggende meget bekymrede over 
udsigten til skoler på flere matrikler og den dertil foreslåede model med distriktsledere. Den har 
iboende en lang række problemstillinger af både politisk og organisatorisk art, som det ikke er 
vores indtryk, at kommunen har den fornødne opmærksomhed på. For at sætte det hele på 
spidsen kan man sige, at forslaget bærer præg af, at det har været vigtigere for politikerne at 
blive enige, end indholdet af det, de er blevet enige om. Vi vil opfordre jer til at blande jer i de-
batten først i det ny skoleår, for der skal snart træffes en meget afgørende og vidtrækkende be-
slutning, hvis vigtighed desværre ser ud til at kunne drukne i alt det nye, som skal ske. 
 

 
 

Forhandlinger om ny lokal MED-aftale  
 
I øjeblikket forhandler de faglige organisationer TR-vilkår med kommunen. Selve MED-aftalen er stort set 
på plads, men vi får ingen aftale, hvis ikke alle organisationer opnår nogle TR-vilkår, som de er tilfredse 
med. Det bliver nogle hårde forhandlinger, men forhåbentlig kommer vi på plads.  

 

 
 

Social kapital 
 
Den 21. maj var alle ledere og tillidsvalgte forsamlet til en stor startkonference for kommunens indsats 
ift. social kapital. Det var en lidt lang, men flot dag, hvor hele kommunen fik et godt afsæt for arbejdet 
med social kapital; tillid, samarbejdsevne og retfærdighed. Social kapital er et godt og relativt konkret 
værktøj, som bidrager til et fælles sprog om de forhold, som, man ved, har størst betydning for en ar-
bejdsplads. Det vil vi komme til at beskæftige os meget mere med de kommende år.  

 

 
 

OK15-krav 
 
Tiden har været knap, og meget andet fylder pt. ude på skolerne. Derfor har den lokale debat 
om OK15-kravene også været ganske kort. Jeg har lagt en nyhed om OK15 på hjemmesiden her.  
 



Ferieoptjening  
 
Det lykkedes jo desværre ikke at få kommunen overbevist om det fornuftige i at eftergive lærer-
ne den manglende ferieoptjening. Jeg har redgjort nærmere for sagen her.  
 

 

 

TEMA-aften den 6. maj 
 
Vi synes selv, at arrangementet den 6. maj var ganske vellykket. Ca. 60 medlemmer deltog, og 
det tal kan vi godt hæve. Vi tager en ny omgang til februar og vil justere konceptet lidt på bag-
grund af de erfaringer, vi høstede i forbindelse med dette første arrangement. 
 

 

 

Medlemsweekend 
 
Husk at skrive i kalenderen, at der er medlemsweekend den 1.+2. november. Indbydelsen kom-
mer senere.  
 

 

 

Og her til sidst står blot tilbage at udtale det allerstørste ønske om den allerbedste sommerferie til alle – 

det er en lidt træt, men også stolt formand, som konstaterer, at vi i år nåede i mål med meget og måske 

oven i købet mere, end vi kunne have forventet. Pas på jer selv og rigtig god sommer!  

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 


