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NETOP NU 
Juli/august - 2016/2017 

 
Kære medlemmer  

 

Endnu en sommerferie fandt sin afslutning, og endnu et skoleår er i gang. Utvivlsomt venter en 

masse gode og spændende oplevelser, men givetvis også faglige udfordringer og fagpolitiske kam-

pe. Jeg har valgt lidt af det ud, som vi arbejder med i øjeblikket. 

 

LOKALAFTALEN/SKOLEÅRETS PLANLÆGNING  
 
Arbejdstid  
Glædeligvis ser det ud til, at fagfordeling, opgaveoversigter og skemalægning generelt har en 
højere standard i år, end vi har set de seneste år. Det er også særdeles vigtigt, at der er styr på 
maskinrummet på en skole, og det har ofte givet anledning til frustrationer, at rugbrødsarbejdet 
ikke har været fornødent prioriteret af ledelserne. I øjeblikket er tillidsrepræsentanterne ved at 
løbe opgaveoversigterne igennem for fejl og mangler, for selvom de er markant bedre, er der 
alligevel altid lidt at komme efter.  
 
Som bekendt var det ikke vores ønske, at tilstedeværelsestiden skulle forøges. Derfor ærgrer det 
os endnu mere, at de første meldinger indikerer, at de færreste skoler har formået at indfri afta-
lens ambitioner om at anvende tiden til at skabe bedre muligheder for fælles forberedelse. Det 
er naturligvis et tema, som vi vil forfølge.    
 
Løn  
Som en konsekvens af lokalaftalen vil mange opleve en lønnedgang her efter sommerferien, da 
vores hidtidige ordning omkring undervisningstillægget bortfalder og erstattes af den rene over-
enskomst. Vi havde gerne set, at ordningen var fortsat, men kommunen ønskede det anderle-
des, fordi den forventer at kunne spare nogle penge på det. Om det så ender sådan, er ikke godt 
at vide. Det betyder desværre, at bureaukratiet omkring undervisningstillægget nu er genopta-
get. Fremover er den enkelte lærer nemlig nødt til at indberette ekstra undervisning, når man fx 
er på ekskursion eller har alternative dage, hvor man overgår fra en kollektiv tilsynsforpligtelse, 
når eleverne har pause - hvilket ikke udløser undervisningstillæg - til egentlig undervisning, jævn-
før det udvidede undervisningsbegreb. Derudover kan det have betydning ift. undervisnings-
maksimummet. Det er teknisk, men ledelsen må sætte yderligere ord på og indføre en systema-
tik, som kan håndteres. TR står naturligvis også til rådighed for spørgsmål og tvivl.     
 
For de interesserede ligger lokalaftalematerialet i øvrigt som en nyhed på . hjemmesiden
 

 
 

http://kreds21.dk/nyheder/2016/februar/saa-fik-lokalaftalen-underskrifter
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SKOLESTRUKTREN – STATUS  
 
Det første år med den nye skolestruktur har budt på rigtig mange udfordringer. Jeg tror, man må 
sige, at kommunen er blevet overrasket over, hvor stort et projekt det er, den har kastet sig 
over. Og der er undervejs opstået mange komplikationer og uforudsete problemstillinger af bå-
de administrativ og politisk karakter. Der er ingen tvivl om, at der bliver knoklet løs for at få 
strukturen til at fungere, og ledelserne har opfattelsen af, at man er på rette spor.  
 
Skolestrukturen blev bestemt ikke opfundet af Ballerup Lærerforening, og selvom vi forsøger at 
understøtte projektet, og tillidsrepræsentanterne gør sig ihærdige anstrengelser til at få det til at 
glide, må vi indrømme, at vi fortsat har svært ved at se, at skoler på flere matrikler bidrager med 
særlig meget positivt til skolevæsenet.  
 
Baltorpskolen, som også blev fremdraget på generalforsamlingen og efterfølgende har været i 
lokalavisen af flere omgange, har haft et meget svært år. Der har efterhånden været afholdt en 
del møder om arbejdsmiljøsituationen på skolen, men det er dens slags, som man ikke kan ori-
entere om. Ledelsen, medarbejderne, kommunen og BLF har imidlertid givet hinanden håndslag 
på, at vi har haft ramt bunden og nu – ved fælles hjælp – forsøger at få skolen rettet op. Vi klør 
på og håber på det bedste, alt imens vi fortsat er bekymrede for medlemmernes arbejdsmiljø.     

 
INKLUSION  
 
Omsider har kommunen igen taget handsken op, og netop nu indkommer svarene til den høring, 
som kommunen har sat i værk i henhold til en ny inklusionsstrategi. Vi er derudover inviteret med 
i endnu en styregruppe, der skal medvirke til en bedre implementering af de initiativer, som for-
håbentlig bliver taget. 
 
Ballerup Lærerforenings høringssvar blev sendt afsted før sommerferien og kan læses på hjemme-
siden. Jeg tænker, at det er overflødigt at understrege, at det er en af de dagsordener, som vi er 
allermest optaget af, og det ligger os overordentligt meget på sinde, at det lykkes os at finde nogle 
bedre måder at håndtere inklusionen på i Ballerup fremadrettet.  
 
Ressourcetildelingen er en væsentlig del af løsningen, hvorfor den administrative proces sigter 
mod at skabe et oplyst grundlag for de politiske beslutninger, som kan træffes med budgetaftalen 
for 2017. Om det så går sådan, må tiden vise.  
 
Den 30. august holder vi den årlige Fælleskonference med kommunen for politikere, administrati-
on, ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor temaet i år vil være netop 
inklusion.  
 

 
BUDGET 2017 
 
Vi er endnu så tidligt i processen, at der ikke foreligger konkrete forslag, men om ganske få uger, 
ser det anderledes ud.  
 
Baggrundstæppet er som altid kommuneaftalen; de forhandlinger kunne have været endt endnu 
værre, idet vi trods alt fik et opgør med omprioriteringsbidraget, men det er ærlig talt stadig en 

http://kreds21.dk/nyheder/2016/juni/hoeringssvar-til-ny-inklusionsstrategi
http://kreds21.dk/nyheder/2016/juni/hoeringssvar-til-ny-inklusionsstrategi
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møgaftale, som vil betyde yderligere kommunale nedskæringer, også i Ballerup. Og det er altså 
ikke ligefrem, hvad der er brug for! 
 
Den eneste egentlige - og ikke ubetydelige - succes var, at den folkelige, kommunale og fagfore-
ningsmæssige modstand mod omprioriteringsbidraget havde sin virkning. Og vi har mere end 
nogensinde brug for at tro på, at en politisk manifestation kan gøre en forskel. 
 

 
KONGRES 2016 
 
Medio september holder vi ordinær kongres i Danmarks Lærerforening. Der er tale om den ”lille” 
kongres - uden beretning, men med en forhåbentlig vedkommende debat om nedenstående te-
maer: 
 

- Hvad skal vi med skolen? 
- Medlemmernes arbejdsliv 
- Et demokratisk, solidarisk velfærdssamfund  

 
Vi vil i år have rekordmange delegerede fra Ballerup, da Jeannette og jeg deltager som Hovedsty-
relsesmedlemmer, mens Kasper Mortensen (Østerhøj), Sanne Vilstrup (PPR) og Tina Christiansen 
(Hedegården) vil sidde i salen som repræsentanter for Ballerup Lærerforening. Det bliver som altid 
spændende – ikke mindst for debutanterne.   
 

 
MEDLEMSWEEKEND 
 
Vi holder medlemsweekend i lige år, og da det i år er sådan et af slagsen, inviterer vi til et par 
gode dage på Frederiksdal den 12.+13. november. Invitationen kommer i løbet af den næste 
måneds tid, og så er det ellers bare om at få meldt sig til. Programmet er endnu ikke helt på plads, 
men vi har en lang tradition for at få stykket noget sammen, som der er stor medlemstilfredshed 
med. Har du ikke været med før, så giv det et skud. Jeg har endnu til gode at høre om medlem-
mer, som er vendt skuffede hjem.  
 

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Mandag den 31. oktober: Møde for nye medlemmer 
Weekenden 12.+13. november: Medlemsweekend  
Onsdag den 25. januar: TEMA-aften om pædagogik og skolepolitik  
Fredag den 17. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. Ses vi? – det tror jeg nok, vi gør.  

 
Med ønsket om, at I alle må få et godt og berigende skoleår!  
 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


