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NETOP NU 
Marts/april - 2014/2015 

 
Kære medlemmer  
 
Det er med lidt dårlig samvittighed, at jeg sender denne Netop Nu ud til jer. Grundet omlægning af 
hjemmesiden og mange opgaver i den forbindelse blev det nemlig ikke til en Netop Nu i janu-
ar/februar. Til gengæld har jeg så ændret lidt på formatet for at gøre den lettere at printe ud og 
lægge på bordene på lærerværelset til de medlemmer, som måske ikke lige får lagt vejen forbi 
hjemmesiden.   
 
Jeg har udvalgt en række emner, som jeg vil forsøge at give en status på. 
 
 

Hjemmesiden (www.kreds21.dk) og Facebook 
 
Det har krævet en større indsats at få den nye hjemmeside op at køre, men det lykkedes kort før 
påskeferien. Der udestår fortsat noget arbejde, men det meste materiale er ført med over fra 
den gamle platform, og det betyder, at hjemmesiden i hvert fald er funktionsduelig. Vi vil opfor-
dre jer til at slå et smut forbi.  
 
Ballerup Lærerforening har også en Facebookside, men den administreres ikke, eller i hvert fald 
ganske sporadisk. Det har vi en intention om at få ændret på, så vi planlægger at relancere den 
inden for de næste måneder og fremover sørge for, at nyheder og andet relevant fra hjemmesi-
den også bliver lagt på Facebook. Forhåbentlig vil det medføre, at nogen af jer fra tid til anden 
får lyst til at kommentere på nyhederne eller debattere aktuelle temaer.    
 

 
 

OK15 
 
Resultatet blev vel som forventet. Vi er nok nogen, som havde håbet på et endnu større mindre-
tal, men sådan gik det ikke. Der er dog næppe tvivl om, at en stor del af de medlemmer, som 
valgte at stemme ja, gjorde sig seriøse overvejelser om at stemme nej, hvorimod en overvægt af 
dem, som stemte nej, var relativt stålsatte. Samlet set betyder det, at gruppen af skeptikere er 
endnu større end afstemningen umiddelbart viste.  
 
Der er nu efterhånden gået en måneds tid oven på resultatet, og vi er bekendte med, at der er 
kredse, som er kommet i forhandlinger. Problemet er bare, at det ikke i sig selv er meget værd. I 
sidste uge så vi, at Købehavn havde forlænget deres fællesforståelse med et par ændringer. Tids-
fastsættelse er der ikke kommet noget af, og det er stærkt bekymrende, at København, som lan-
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dets største kreds, accepterer at videreføre så tvivlsomme rammer for arbejdet. I København gik 
man oven i købet hjem med et lille nej ved OK15-afstemningen på trods af formandens og næst-
formandens anbefaling af et ja. Jeg vælger at se det som en klar bekræftelse af, at arbejdstidsbi-
laget som frygtet ikke er meget værd for de kredse, som har en kommune, der ikke kan eller vil 
se værdien af fælles forpligtende og ressourcebindende aftaler.  
 
Som en direkte konsekvens af OK-forløbet har jeg i øvrigt valgt at melde mit kandidatur til Ho-
vedstyrelsesvalget til november. Jeg har skrevet lidt om det her  Der er mange, som har spurgt .
mig, om det betyder, at jeg render af pladsen i Ballerup, hvis jeg måtte opnå valg. Dertil er sva-
ret, at så let slipper I ikke af med mig. Jeg forventer at fortsætte mit arbejde for medlemmerne i 
Ballerup som formand, med mindre I måtte ønske noget andet.  
 
Jeanette stiller også op, så det er ikke svært at forestille sig, at det giver nogle spændinger i Sty-
relsen og på 1. salen. Indtil videre må jeg dog sige, at alle håndterer det eksemplarisk. Jeg er fak-
tisk ikke så lidt stolt over den Styrelse, som jeg er en del af. Med fare for at det kan lyde noget 
patetisk, så er det herligt at tilbringe mange timer sammen med mennesker, som er både bega-
vede og humoristiske (som et Styrelsesmedlem for nyligt udtalte).  
 

 
 

GF15 
 
Endnu engang mødte i talstærkt op og medvirkende til, at det blev en både flot og betydnings-
fuld generalforsamling. Det er helt afgørende, at vi hele tiden viser, at medlemmerne er Ballerup 
Lærerforening, og det er tydeligt, når man går til en generalforsamling.  
 
Op mod påske modtog vi svar på vores resolutioner, og svarene kan findes .  her
 
 

 
 
 

Lokalaftalen 
  
Vi har heldigvis i Ballerup fået opbygget en samarbejdskultur, som blandt andet indeholder, at vi 
løbende har møder i forhandlingsudvalget. Det betyder, at vi i reglen får taget problemer og 
uoverensstemmelser i opløbet. Det er ganske konstruktivt og til stor gavn for begge parter. 
 
På de seneste forhandlingsmøder har vi primært arbejdet på en fælleserklæring, som præciserer 
aftalen de steder, hvor den har vist sig at være for uklar, eller hvor vi er blevet klogere. Derud-
over har vi foretaget et par tilføjelser til aftalen, som også er indeholdt i fælleserklæringen, fx 
retningslinjer for afholdelse af 6. ferieuge samt rammerne for kommunens kompetencecenter. 
Vi er nu næsten i mål med fælleserklæringen, og når den er underskrevet, vil den blive lagt på 
hjemmesiden.  
 
Der mangler imidlertid fortsat én afklaring, før vi kan være rigtig tilfredse: afgangsprøver og cen-
sur. Det er fortsat op ad bakke, for vi er temmelig uenige om, hvordan det går ude på skolerne. 

http://ww.folkeskolen.dk/560181/kampen-for-ordentlige-arbejdsvilkaar-fortsaetter-
http://www.kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2015
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Vi forhandler dog videre og satser benhårdt på, at vi kommer igennem med noget. For det er 
næsten ikke til at holde ud, at der skal spildes så mange gode kræfter på noget, som vi både me-
ningsfuldt og effektivt kan fastsætte ved forhandlingsbordet.  
 
OK15 betyder også, at vi skal have justeret vores lønaftale, men det ser ikke umiddelbart ud til at 
volde de store problemer. Kommunen er dog endnu ikke afklaret med, om modellen med den 
sammenhængende formiddag på almenskolerne, uden kollektive pauser, skal fastholdes. Og det 
har en betydning for undervisningstillægget, fordi vi ikke får undervisningstillæg for elevernes 
pausetid. Vælger kommunen at genindføre den kollektive 10-pause, vil det reducere undervis-
ningstillægget med ca. 2000 kr. årligt for hver enkelt lærer, når vi har indregnet den stigning, 
som OK15 medfører. Til gengæld vil mange nok opleve det som en væsentlig forbedring af ar-
bejdsmiljøet.  
 

 
 

Aftale om honorering for at have praktikanter  
 
Minsandten om der nu ikke omsider er faldet en aftale på plads for honorering, når man har 
praktikanter. Det har trukket alt for langt ud, men det er et helt håbløst og kompliceret område, 
som få eller ingen har det fulde overblik over. Som folkeskolelovgivningen, er også lovgivningen 
for læreruddannelsen præget af selvmodsigelser og underfinansiering. 
 
På linje med tidligere aftaler er det sådan, at man honoreres særskilt for at have praktikanter, så 
princippet er sådan set, at arbejdet ligger udover de opgaver, man i øvrigt har.  
 
Aftalen er med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at de lærere, som måtte have haft stude-
rende fra den nye læreruddannelse i løbet af indeværende skoleår, kan se frem til at få udbetalt 
et tillæg. Aftalen er lagt på hjemmesiden .  her
 

 
 

Ansættelse af distriktsskoleledere  
 
Oven på et heftigt ansættelsesforløb lykkedes det til sidst at få besat de 4 ”nye” distriktsskole-
stillinger med kvalificerede folk. Så langt så godt.    
 
Vi er fortsat mere end betænkelige ved distriktsskolekonstruktionen, men vi glæder os i hvert 
fald over, at der nu er sat navne og ansigter på de ledere, som skal være med til at føre os godt 
igennem de forestående fusionsprocesser. Skolevæsenet har længe savnet stabilitet, og disse 
ansættelser er i hvert fald et skridt i den rigtige retning.  
 

 
 

Afskedigelser og forflyttelser  
 
Vi forventer ikke, at afskedigelser overhovedet kommer på tale, men det er klart, at der vil skulle 
forflyttes lærere – alene fordi specialtilbuddenes placering ændrer sig, og der bliver færre bør-

http://www.kreds21.dk/arbejdsliv/lokalaftaler
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nehaveklasser. Det betyder, at en del af vores medlemmer vil stå i en mere eller mindre vanske-
lig situation i den kommende tid. Det er bestemt vores oplevelse, at kommunen meget grundigt 
og ordentlig følger vores fælles procedure for afskedigelser og forflyttelser, men det vil aldrig 
kunne ændre på, at det for de kolleger, som måtte blive omfattet, kan være særdeles tungt. Vi 
opfordrer til, at man kollegialt gør, hvad man kan for at støtte eventuelt forflyttede - hvad enten 
det er fra eller til, frivilligt eller tvungent.     
 

 
 

Ny MED-aftale 
 
Underskrifterne mangler faktisk fortsat, men vi er da begyndt at omtale det som om, vi har en ny 
MED-aftale. Den bliver desværre nok først skudt rigtigt i gang efter sommerferien, men jeg vil da 
gerne her løfte sløret for bare nogle få af aftalens vigtige formuleringer. Jeg har jo været en del 
af forhandlingerne og har også været pennefører på mange passager, men det uagtet vil jeg ger-
ne udtale en vis glæde og stolthed over resultatet. Vi mener alle sammen, at det er blevet en flot 
aftale, som positivt forpligter både ledere og medarbejdere til dialog og samarbejde om opga-
verne.  
 
Vigtige formuleringer:  

 MED-samarbejdet i Ballerup Kommune bygger på den grundholdning, at beslutninger og 
strategier bliver bedre med en tidlig og reel medarbejderinddragelse. 

 Medarbejderne er organisationens vigtigste ressource. 

 MED-systemet er til for – med udgangspunkt i kerneopgaven – at bringe ledere og med-
arbejdere sammen i bestræbelserne på i fællesskab at skabe den bedst mulige arbejds-
plads. 

 Hele organisationen gennemsyres af, at vi vil og kan samarbejde med hinanden om ker-
neopgaven i gennemsigtige og meningsfulde sammenhænge og processer. 

 Vi opfatter MED-bestemmelse, MED-indflydelse og arbejdsmiljøarbejdet som en integre-
ret del af ledelse, der er en proces, som sker i mange sammenhænge og med mange del-
tagere. 

 Ledere og medarbejdere tager udgangspunkt i egen forpligtelse til at bidrage åbent, ud-
fordrende og anerkendende til arbejdspladsens samarbejde og udvikling. Kun på den 
måde kan der skabes, hvad man kunne kalde en MED-indflydelseskultur. 

 For lederne er der en særlig forpligtelse til at informere og inddrage medarbejderne så 
tidligt som muligt. 

 Men der er også på nogle områder legitime, modsatrettede interesser. Det er en grund-
læggende præmis for MED-samarbejdet, men det må aldrig betyde, at samarbejdet ikke 
kan fungere, og at de mål for indsatsen, som kommunen har sat sig, ikke kan nås. 

 
For mange kan MED-systemet virke både abstrakt og fjernt fra hverdagen, men det er et på 
mange måder helt centralt system for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold  
 

 
Med udsigt til fortsat arbejde og masser af politiske drøftelser – nyd foråret, mens vi har det! 
 
Morten Refskov  
Ham dér formanden  


