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NETOP NU 
September/oktober - 2016/2017 

 
Kære medlemmer  

 

Efteråret er over os med sine smukke farver og en påmindelse om, at vinteren banker på. I fagfor-

eningsregi er meget, som det plejer at være. Vi kæmper som altid skolevæsenets og lærernes sag 

og forsøger vedvarende at skabe forbedringer – små som større. Og det sker fortsat i et glimrende 

samarbejde med kommunen, hvor vi i almindelighed involveres i sagerne. Undtagelsen, som be-

kræfter reglen, er udviklingsarbejdet omkring ’udskolingslinjer’, men mere om det senere.   

 
BUDGET 2017 
 
Kommunens husholdsbudget for det kommende år er faldet på plads. Det blev et forlig mellem 
Socialdemokratiet og Venstre, da de øvrige partier i kommunalbestyrelsen ikke mente, at deres 
krav blev fornødent indfriet til, at de kunne være en del af aftalen. 
 
Det er en typisk budgetaftale forud for et kommunalvalgsår. Der lanceres mange politiske ambi-
tioner og projekter, og store dele af finansieringen ligger først i overslagsårene. For de særligt 
interesserede kan aftalen læses i sin helhed her. 
 
Overskrifterne er:   

 Fortsat fokus på udviklingen af kommunens bymidter via flere investering i de kommen-
de år 

 Konkrete og ambitiøse måltal for antallet af almene og private boliger over en kommen-
de 5 års periode 

 Investeringer i bedre forhold for Kasperskolen og bofællesskaberne for voksne handicap-
pede i den tidligere UCC bygning i Skovlunde 

 Indførelse af en såkaldt Sverigesmodel på børneområdet, som betyder mere kvalitet i ar-
bejdet i forhold til anbragte børn og unge 

 Ressourcer til kompetenceudvikling i dagtilbud, folkeskoler og klubber via en fælles me-
todisk tilgang 

 Udarbejdelsen af en ny erhvervs- og vækstpolitik  
 
Børne- og skoleområdet fylder således en del, hvilket naturligvis er glædeligt, men der er des-
værre ikke grundlæggende ændret på, at niveauet for de politiske ambitioner og de fagprofessi-
onelles vilkår for at forløse dem, ligger for langt fra hinanden.  
 
På skoleområdet kan vi altså se frem til, at Kasperskolen igen skal flytte, og det samlede skole-
område skal i gang med et udviklingsarbejde i forhold til tidlig indsats, inklusion og forbyggende 
specialundervisning – gennem en fælles metodisk tilgang.  

https://ballerup.dk/sites/default/files/revideret_aftale_om_budget_2017.pdf
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LOKALAFTALEN I PRAKSIS  
 
Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at mange lærere føler sig mere arbejdspressede, end 
hvad godt er. Det handler om mange andre forhold end arbejdstid, men arbejdstid er naturligvis 
altid et vigtigt parameter.  
 
Vi har løbende møder i forhandlingsudvalget, hvor vi drøfter sager og problemstillinger i henhold 
til lokalaftalen. På seneste møde havde vi – blandt flere andre punkter - nedenstående på:  
 

 Efteruddannelse og kurser, herunder ”lokale” kurser 

 Brugen af vikarer, herunder private vikarkorps 

 Ekstra undervisningstillæg ved omlagt tjeneste (ekskursioner, temauger etc.) 

 Håndteringen af den 42. uge 

 Planlægningen af og logistikken omkring fælles forberedelse 

 Muligheden for at bruge paragraf 16B til at omlægge undervisning til ”to-voksentimer” 

 Prøver og censur, herunder projektopgaven i 9. klasse 
 
Særligt er efteruddannelsesområdet stærkt problematisk. Vilkårene er fuldstændig uacceptable, 
fordi kommunen og UCC åbenbart ikke har fået forventningsafstemt. Hvis man hører til én af de 
”heldige”, som enten er eller skal på uddannelse, er det enormt vigtigt, at TR er tæt involveret.  
 

 
SKOLESTRUKTUR & STYRELSESVEDTÆGT  
 
Vi er i øjeblikket i gang med en rundtur til de faglige klubber, og her har vi blandt andet skole-
strukturen på som et tema. Vi har af flere omgange appelleret til, at kommunen foretager en 
grundig evaluering af skolestrukturen, da det synes næsten evident, at der er en pæn diskrepans 
mellem de politiske ambitioner med at indføre den nye skolestruktur og den praksisvirkelighed, 
som forefindes. Mest bekymrede er vi over, at de pædagogiske ledere fortsat ser ud til at være 
alt for langt væk fra lærernes undervisning, hvilket ellers var hele kongstanken med at indføre 
netop denne ledelsesstruktur. Ting tager som bekendt tid, men vi har efterhånden været i gang 
så længe, at man godt kan forvente, at det fungerer bedre, end tilfældet er på flere skoler. Sko-
lestrukturen har selvsagt vores forsatte fokus, og vi har forholdt os til temaet i op til flere hø-
ringssvar på det seneste – ikke mindst i vores høringssvar til den nye styrelsesvedtægt, som kan 
læses her.  
 
Nu vi er ved skolestrukturen, hører det sig også til, at jeg bemærker, at vi har haft lidt af en pro-
ces omkring ’linjer i udskolingen’. For os at se har den proces været et fortrinligt eksempel på, 
hvordan man ikke skal køre så vigtige processer, og det resulterede i ualmindeligt bramfrit hø-
ringssvar. Man må så give kommunen, at den har taget vores centrale pointer til efterretning.  
Den administrative indstilling - som formentlig bliver fulgt politisk - er, at skolerne gives en udtalt 
grad af lokal frihed, og at der bliver nedsat en tværgående arbejdsgruppe med lærerrepræsenta-
tion, som skal følge udviklingen løbende. Vores høringssvar kan i øvrigt læses her.      
 

 
 

http://kreds21.dk/nyheder/2016/oktober/hoeringssvar-til-ny-styrelsesvedtaegt-2016
http://kreds21.dk/nyheder/2016/oktober/hoeringssvar-til-udskolingslinjer
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NY BØRNE- OG UNGESTRATEGI  
 
Som jeg kort løftede sløret for under ’Budget 2017’, er det besluttet, at der skal sættes ind med en 
ny inklusionsstrategi. For det er reelt, hvad der er tale om, selvom der nu tales om en ’børne- og 
ungestrategi’. Kommunen skal krediteres for, at der - efter en urimelig lang indflyvning - nu er op-
stået en erkendelse af, at skolevæsenet er udfordret over evne, og at der er behov for at arbejde 
målrettet med inklusion. Det betyder, som det står i forligsteksten:   
 
Ballerup Kommune ønsker at afsætte 1,7 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 
2,6 mio. kr. i 2020 til arbejdet med at sikre inkluderende børnefællesskaber i dagtilbud, skoler og 
klubber. Midlerne skal gå til to formål. Dels udvikling af en fælles refleksionsmetode med inddra-
gelse af alle interessenter. Dels til efteruddannelse i metoden. Det er Børne- og Skoleudvalget, der 
forestår opgaven og udmønter midlerne.   
 
Arbejdet med inkluderende børnefællesskaber skal være karakteriseret ved:   
 

 En fælles forholdemåde på tværs af Ballerup Kommune  

 En tydelig metode- og analysestruktur 

 Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet 

 Styrkelse af ressourcecentrene 

 Ensartethed i ressourcecentrenes organisering og vejledning 

 Fælleskommunale netværk for ressourcepersonerne 

 Anvendelse af Kompetencecenterets ekspertise 

 Klar og ensartet fordeling af ansvaret 

 Tydelig ledelse 

 Fokus på den tidlige indsats 

 Medarbejderinvolvering   
 
I perioden fra budgettets vedtagelse og frem mod januar 2017 inddrages ledere, medarbejdere og 
faglige organisationer i udviklingen af en fælles metodisk tilgang i Ballerup Kommune, herunder en 
tydelig beskrivelse af ovenstående elementer og indholdet i kompetenceudviklingen. I forlængelse 
af denne proces vælges et pilotdistrikt, der afprøver den fælles metodiske tilgang i praksis. Pilotdi-
striktets erfaringer inddrages, når de øvrige fire distrikter kobles på frem mod 2019.   
Referencegrupper bestående af ledere, medarbejdere og faglige organisationer bidrager til arbej-
det.  
 
Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om udviklingen. Det forventes, at kvalitetsudviklingen i 
almenmiljøerne på længere sigt fører til, at flere børn kan trives og udvikle sig her, og at der på sigt 
skal ske et samlet fald i anvendelsen af mere vidtgående specialundervisningstilbud. 
 
For den meget opmærksomme og tæt orienterede, er det tydeligt, at den lange liste af karakteri-
stika er taget direkte fra vores høringssvar, og vi ved, at kommunen har været meget optaget af 
netop dette høringssvar. Opgaven bliver så at forpligte kommunen på indsatserne, så vi kan nå til 
en tilstand, hvor man som lærer i Ballerup Skolevæsen rent faktisk bliver støttet, vejledt og hjulpet 
på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde, og hvor eleverne får det undervisningstilbud, som de 
bør have. Den tilstand er vi desværre langt fra på flere af skolerne.   
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MED & SOCIAL KAPITAL – INVOLVERING  
 
Sidste års måling af skolernes sociale kapital viste med al ønskelig tydelighed, at mange medarbej-
dergrupper - og i særdeleshed lærerne - oplever sig sat ud for reel indflydelse på lokale prioriterin-
ger og skoleudvikling. Det er et alvorligt problem, og det er kommunen heldigvis så småt ved at 
indse. Med budgetaftalen er der faktisk nu politisk formuleret en ambition om at gøre det bedre. 
Det bliver spændende at følge, hvordan målingen på skoleområdet falder ud i år, men vi har det 
seneste år forsøgt os med lanceringen af specielt ét initiativ, som vi har store forhåbninger om vil 
kaste noget godt af sig over tid; nemlig MED-formøderne. Her har den enkelte lærer mulighed for 
at komme til orde, kommentere på MED-dagsordener og bede om, at punkter tages op. På de sko-
ler, hvor modellen er kommet ordentligt i gang, hører vi om en betydelig større oplevelse af invol-
vering og indflydelse. 
 
Derudover bringer vi temaet op på et kommende dialogmøde for ledere og tillidsrepræsentanter, 
hvor vi vil forsøge at finde nogle løsninger på, hvordan der kan etableres mødefora og fastsættes 
dagsordener på skole- afdelings- og årgangsmøder, som understøtter, at vores fagprofessionelle 
stemme kommer tydeligere på banen.  
 
Målet er at vende udviklingen, så vi får mindre topstyring og bedre mulighed for at præge skole-
udviklingen lokalt.   
 

 
BYDAMMEN 9 
 
De medlemmer, som af og til slår vejen forbi vores kredshus på Bydammen 9, vil have bemærket, 
at der har været arbejdet omkring ejendommen gennem efterhånden flere måneder. Det skyldes, 
at vi, som varslet på generalforsamlingen, har været i gang med en større udskiftning af omfangs-
dræn og kloak. Sådanne anlægsarbejder skrider altid, fordi man undervejs støder på forhold, som 
det vil være tåbeligt at undlade at gøre noget ved, så det betyder, at også vi kommer til at over-
skride budgettet betragteligt. Men vi er da heldigvis en veldrevet og solid forening, så det går så-
mænd alt sammen, og resultatet kan vi være godt tilfredse med. Bydammen 9 er jo Ballerups flot-
teste hus, så det har vi pligt til at passe på.    
 
Som altid er man velkommen til at slå et smut ind forbi, hvis man skulle bevæge sig på de kanter.  
 

 
MEDLEMSWEEKEND 
 
Så er det lige om lidt, vi skal på medlemsweekend, og vi er mange, som glæder os. Det kan man 
da også se på tilmeldingsniveauet, som er overvældende.  
 
På programmet har vi: ”Den gode arbejdsplads v./Rune Strøm”, ”Megatrends i uddannelse v./ 
Alexander Von Oettingen”, ”Et arbejdsliv i acceleration - tidens karakter og kvaliteter i grænseløst 
arbejde v./Henrik Lund” plus det løse.  
 
En weekend i faglighedens og fællesskabets navn.   
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FACEBOOKGRUPPEN 
 
Vi forsøger i øjeblikket at give vores Facebookgruppe lidt mere liv i håb om, at det kan blive dét 
interaktive samlingssted for vores medlemmer. Det kræver dog, at der er medlemmer, som er 
interesserede i at bruge den – lægge relevant materiale op og indgå i de debatter, der måtte 
komme. Vi opfordrer jer derfor til at få meldt jer ind i gruppen og besøge den fra tid til anden. 
 

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Weekenden 12.+13. november: Medlemsweekend  
Onsdag den 25. januar: TEMA-aften om ”Hvad vil vi med folkeskolen i Ballerup?” 
Fredag den 17. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. Ses vi? – det tror jeg nok, vi gør.  
 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


