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Forslag 1 til vedtægtsændring 
 
Nuværende indledning til § 1 Ændringsforslag 
 
§  1 
Ballerup Lærerforening, som udgør Kreds 21 af 
Danmarks Lærerforening, med hjemsted i 
Ballerup Kommune, har til formål:  
At varetage medlemmernes pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige interesser og styrke 
fællesfølelsen mellem medlemmerne samt at 
knytte kontakt mellem medlemmerne og andre 
faglige organisationer i Ballerup Kommune og 
Københavns Amt. 
 

 
§  1 
Ballerup Lærerforening, som udgør Kreds 21 af 
Danmarks Lærerforening, med hjemsted i 
Ballerup Kommune, har til formål:  
At varetage medlemmernes pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige interesser og styrke 
fællesfølelsen mellem medlemmerne samt at 
knytte kontakt mellem medlemmerne og andre 
faglige organisationer i Ballerup Kommune og i 
Hovedstadsområdet. 
 

 

 

Forslag 2 til vedtægtsændring 
 
Nuværende indledning til § 5 Ændringsforslag 
 
§  5 
Generalforsamlingen er kredsens højeste 
myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en 
gang årligt i februar eller marts måned og 
indkaldes ved opslag på skolerne og 
indvarsles i Folkeskolen med mindst 3 
ugers varsel. 
 

 
§  5 
Generalforsamlingen er kredsens højeste 
myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en 
gang årligt i februar eller marts måned og 
indkaldes ved opslag på skolerne og 
indvarsles på folkeskolen.dk med mindst 3 
ugers varsel. 

 

 

Forslag 3 til vedtægtsændring  
§ 4 i vedtægterne for Kreds 21’s særlige fond 
 
Nuværende § 4 Ændringsforslag 
 
§ 4 
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog 
Danmarks Lærerforenings  
vedtægter par. 9 stk. 4. 
Kredsstyrelsen træffer beslutning om 
midlernes anbringelse. 
 

 
§ 4 
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog 
Danmarks Lærerforenings  
vedtægter par. 9. 
Kredsstyrelsen træffer beslutning om 
midlernes anbringelse. 
 

 



Forslag 1 
 
Resolution 
 
Til DLF 
Att.: Hovedstyrelsen 
 
Foreningens lokale indsats 

Ballerup Lærerforening ser frem til, at DLF styrker indsatsen mod KL’s undergravende og 
ødelæggende ’konsulentvirksomhed’ på arbejdstids- og lønområdet i en række kommuner. 

Baseret på vores egne erfaringer vil vi på det varmeste anbefale, at DLF’s øverste ledelse som et 
led heri opprioriterer sin tilstedeværelse helt ude på nogle af de ramte skoler med det formål at 
bakke op om det lokale arbejde.  

Vi vil endvidere anbefale, at DLF’s øverste ledelse via landsdækkende medier tydeligt forholder sig 
til situationen i de konkrete, ramte kommuner. 

Venlig hilsen 
Ballerup Lærerforening 
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Forslag 4 
 
Resolution 
 
Til Ballerup Kommune 
Att.: Borgmester Ove E. Dalsgaard 
 
Er der sammenhæng mellem kerneopgaven og skriftlig dokumentation?  

Den skriftlige dokumentation i Ballerup har udviklet sig til et helt urimeligt omfang. 

Der er i dag krav om skriftlig dokumentation af en sådan karakter, at det udgør en væsentlig 
forøgelse af lærerens arbejdsopgaver. Omfanget giver ofte ikke mening i forhold til, hvad 
dokumentationen skal bruges til. 

Der bliver stillet krav om meget omfattende skriftlig dokumentation i alle sammenhænge, hvor man 
ønsker en indsats omkring den enkelte elev. Dokumentationen fører ikke nødvendigvis til, at der 
iværksættes en indsats for den enkelte elev, og dermed har læreren anvendt sin tid på 
meningsløst skriveri i stedet for at bruge sin tid på eleven. Det er bureaukrati, når det er værst – og 
det giver ingen mening. 

I Trivselsprojektet, som Ballerup Kommune har iværksat, vurderer over 50 % af de adspurgte 
lærere, at der ikke er balance mellem kerneopgaven og kravene til skriftlig dokumentation.  

Lad os få denne ubalance ud af verden, så vi kan bruge vores tid på det, der er vigtigt – nemlig 
kvaliteten i elevernes undervisning. 

Venlig hilsen 
Ballerup Lærerforening 
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Forslag 2 
Vedtagelse  
Læreren sikrer undervisningens kvalitet 
 
Vi oplever i øjeblikket, at lærerens rolle og position i folkeskolen udfordres og i flere tilfælde 
undermineres. Dette er ikke mindst tilfældet i Ballerup Kommunes vision for fremtidens skole.  
 
Det er læreren, som har den uddannelsesmæssige baggrund for at tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere undervisningen i 1.-10. klasse og derfor er bedst til det, hvilket desuden understøttes af 
folkeskoleloven. Det er i kraft af den unikke forståelse for samspillet mellem fagdidaktik, 
almendidaktik og praksis, at læreren har sin helt særlige rolle og position i folkeskolen. 
Forskningen har tydelig vist, at læreren er den mest afgørende faktor for elevernes udbytte af 
undervisningen.  
 
Eleverne i folkeskolen er fremtidens vigtigste ressource. Derfor skal de have den bedste 
undervisning. Det er en langsigtet investering, der skaber de bedste muligheder for den enkelte 
elev og dermed de bedste muligheder for det danske samfund. Vi skal derfor medvirke til at sikre, 
at folkeskolens virke kommer til at bygge på: 
 

• lærere med et højt kompetenceniveau 
• lærere med et stort engagement, understøttet af et tillidsfuldt samarbejde mellem lærere, 

ledere og kommune 
• lærere der har forberedt undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev 
• lærere der løbende følger op på den enkelte elevs udbytte af undervisningen 
• lærere der får sparring og bliver udfordret af en kvalificeret pædagogisk ledelse 
• lærere der indgår i et kvalificeret samarbejde om undervisningen med elevernes øvrige 

lærere 
• lærere der inddrager forældrene for at styrke elevernes indlæring 
• lærere der underviser i et stærkt fagligt miljø med mulighed for at trække på supervision og 

støtte på skolerne og i kommunen 
• lærere der løbende fornyr og udvikler undervisningen  
• lærere der har mulighed for at skabe et inkluderende fællesskab 
• lærere der har et tæt, men klart defineret samarbejde med andre faggrupper 

 
Dette er kun muligt at opnå ved, at alle undervisningsopgaver i 1.-10. klasse i folkeskolen 
varetages af uddannede lærere. 
 
For at styrke vores rolle og position i folkeskolen og gøre front mod den omsiggribende 
stillingsnedlæggelse og miskreditering af vores fagområde, skal vi derfor positionere os langt 
stærkere og tydeligere argumentere for, hvorfor det er læreren, som underviser i folkeskolen.  
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Forslag 3 
 
Resolution 
 

Til Ballerup kommune 
Att.: Borgmester Ove E. Dalsgaard 

 
Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde  

Vi har i år set en organisering på kommunens folkeskoler, hvor jura og mødeplaner har været brugt 
til at udnytte lærernes arbejdstid optimalt uden at tage hensyn til, hvor meget det er rimeligt at 
belaste en lærer. Det har medført et markant øget arbejdspres, en væsentlig forringet trivsel og 
manglende arbejdsglæde. APVen fra november 2011 viser endvidere, at sygefraværet angives 
både til at have stor betydning for arbejdsmiljøet, og ligeledes er det dårlige og pressede 
arbejdsmiljø direkte årsag til sygefraværet.   

Arbejdsmiljølovgivningen skal sikre, at de ansatte har et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor man 
ikke sætter sit helbred på spil for at varetage sit arbejde. Arbejdsgiveren er forpligtiget til at arbejde 
forebyggende med sygefraværet, og det er vigtigt, at Ballerup Kommune tager initiativet hertil, så 
der skabes en aktiv indsats for at forebygge sygefraværet. Når man sammenligner APVen fra 2008 
med 2011, er der ikke sket en positiv udvikling i forhold til vurderingen af arbejdsmiljøets betydning 
for sygefraværet. Det er vigtigt, at arbejdet med APVens handleplaner bliver taget alvorligt og fulgt 
op af handlinger – både lokalt og kommunalt.  

Der har gennem flere år været en udvikling, hvor arbejdspresset har været konstant stigende. 
Dette skyldes mange forskellige årsager, både at der er færre lærerstillinger til samme antal 
opgaver, men også de øgede jobkrav med især inklusionsopgaven og den manglende 
kompetenceudvikling udgør en belastning. Dette underbygges bl.a. i Trivselsprojektets analyse af 
trivselsfaktorer (februar 2012), som viser, at de laveste kompetenceniveauer blandt lærere entydigt 
knytter sig til inklusion. Eller sagt på en anden måde: lærerne er stadig ikke uddannet til at påtage 
sig inklusionsopgaven på trods af, at det er dem, der udfører den! 

Lærerne i Ballerup kan se enden på dette skoleårs helt særlige situation på A05 med uhørt høj 
arbejdsbelastning og med udsigt til en ny A08-aftale, så er der nogle arbejdsvilkår der bliver 
forbedret, men det ændrer ikke på, at arbejdsmiljøet stadig halter alvorligt efter. Vi kan ikke 
acceptere, at man bliver syg af at gå på arbejde, og derfor skal arbejdsmiljøarbejdet opprioriteres 
af alle parter.  

Venlig hilsen 
Ballerup Lærerforening 
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