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 NETOP NU 
Juli/august - 2017/2018 

 

 
Kære medlemmer  

 

Så er der allerede næsten gået en måned af skoleåret, og det er blevet tid til en kort opdatering fra 

min hånd.  

 

ET NYT SKOLEÅR 
 
Vi kan med tilfredshed notere os, at vi i år har haft en betydeligt roligere opstart, end det har væ-
ret tilfældet de senere år. Og tilbagemeldingerne fra tillidsrepræsentanterne er, at der gennemgå-
ende har været planlagt og gennemført gode og kvalificerede dage forud for elevernes skolestart. 
Det er en klar forbedring, som vi må glæde os over.  
 
På to skoler mangler der en distriktsskoleleder, men der arbejdes her i august på højtryk for, at der 
snarest kan tiltræde nye kræfter. I øjeblikket trækkes der (for) store veksler på distriktsskoleleder-
gruppen, så vi ser frem til, at der igen er fuldtallig ledelse.   
 

 
RESSOURCETILDELINGSMODELLEN – SKOLERNES ØKONOMI 
 
Ballerup Lærerforening har netop afgivet høringssvar til kommunens forslag om en justeret res-
sourcetildelingsmodel. Svaret kan læses i sin helhed på , og selvom det kan synes hjemmesiden
fjernt og utilnærmeligt, vil jeg naturligvis i al almindelighed opfordre jer til at læse foreningens 
høringssvar, da de både bibringer konkrete informationer og udtrykker politiske holdninger.   
 
Nedenstående citat kan opfattes som en appetitvækker:  
”Vi ønsker indledningsvis at understrege, at vi som altid forsøger at komme med konstruktive bud 
på, hvordan vi kan anvende skolevæsenets forhåndenværende ressourcer mest optimalt. Men vi 
tillader os i samme åndedrag at påpege, at den foreslåede ressourcetildelingsmodel i sig selv blot 
fordeler den samme pose penge, som efter vores opfattelse er for lille til at forløse de politiske am-
bitioner for vores skolevæsen: Lærerne er for få, og opgaverne er for mange.”  
 

 
BUDGET 2018-2021 
 
Det er ved at være den tid på året, hvor de politiske forhandlinger om næste års budget kører på 
de høje nagler. Det administrative oplæg er netop frigivet, og det indeholder ingen større overra-

http://www.kreds21.dk/nyheder/2017/august/blfs-hoeringssvar-til-justeret-ressourcetildelingsmodel
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skelser eller bekymrende udmeldinger på skoleområdet. Tværtimod er der efterhånden opstået en 
vis erkendelse hos kommunalbestyrelsen af, at skoleområdet har for få ressourcer. Det betyder, at 
vi umiddelbart forventer, at det besluttes, at der over de kommende år vil blive tilført ressourcer. 
Det vil ske ved, at man for indskolingen og mellemtrinnet budgetmæssigt beregner en klasse som 
25 og ikke 28 elever, hvilket teknisk set giver flere klasser og dermed flere penge. Den nye tildeling 
indfases dog nedefra på den måde, at det gælder fra de kommende 0. klasser og fremover, hvilket 
desværre betyder, at der vil gå flere år, før det for alvor vil kunne mærkes. 
 
Vi presser selvsagt hele tiden på for, at skoleområdet bliver prioriteret så højt som muligt i de 
kommunale budgetter. Men det grundlæggende problem er jo, at pengene er for få, så de forskel-
lige grupper ”slås” om de midler, der er til rådighed, og kommunalpolitikerne har en meget van-
skelig opgave med at få tingene til at hænge sammen.    
    

 
BØRNE- OG UNGESTRATEGIEN - BAL 
 
Der har netop været gennemført en evaluering af BAL-pilotprojektet i distrikt Skovvejen. Hvis man 
ikke kan huske, hvad BAL nu er, har jeg klippet lidt ind fra kommunens egen beskrivelse herunder: 
 
”Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) er en fælles model til analyse af læringsmiljøet. Grund-
laget for BAL er et anerkendende børne- og ungesyn, en systematisk bestræbelse på at se sam-
menhænge i børn og unges liv og en stor inspiration fra den ressourceorienterede tilgang til relati-
onsarbejde og til organisatorisk udvikling. Implementeringen af BAL består af overordnet af tre 
elementer: 
- udvikling af analysemodellen, (forår 2017) 
- uddannelse og træning af fagprofessionelle i gennemførelse af BAL (2017 – 2020) 
- forankring af BAL som metode (2017 – 2021)” 
 
Implementeringen foregår distriktsvis forskudt af hinanden, så første distrikt starter efteråret 
2017, og sidste distrikt starter efteråret 2018. Hvert distriktsforløb varer ca. 2½ år.  
 
I foråret 2017 er gennemført et pilotprojekt for Børnehuset ved Skoven, 2. årgang på Skovvejens 
Skole Vest, 7. årgang på Skovvejens Skole Øst og Klub Nord.  
 
Evalueringens sammendrag er som følger:  
”Evalueringen viser, at deltagerne i pilotprojektet overordnet er tilfredse med projektets forløb og 
den måde, det er organiseret på. Medarbejderne oplever, at forløbet har bibragt dem nye måder 
at tænke på, som, de forventer, vil kunne bidrage positivt til deres praksis fremover. Der er forskel-
lige forslag til justeringer i forhold til kurser og træninger. Mange af dem kan imødekommes, nogle 
er allerede blevet det undervejs, og nogle kan ikke pga. praktiske forhold, men evalueringen giver 
ikke anledning til at ændre i den grundlæggende struktur.” 
 
Det er vi enige i, men vi føler os endnu ikke overbevist om, at der kan findes den fornødne tid til at 
prioritere BAL på det fornødne niveau, hvis der ikke enten prioriteres anderledes i forhold til læ-
rernes samlede opgave eller tilføres ressourcer, så det gennemsnitlige undervisningstimetal kan 
sættes ned og derved frigøre arbejdstid.   
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KONGRES 2017  
 
Kongressen ligger i år en måned senere, end den plejer at gøre for at undgå noget af den stress og 
jag, som har præget forberedelsen af kongressen, når den har ligget så kort efter skoleårets start. 
De væsentligste dagordenspunkter er foruden formandens beretning:  
 
- Opstilling af krav til OK-forhandlingerne i 2018 
- Drøftelse af folkeskoleideal med henblik på endelig vedtagelse på kongressen i 2018 
- Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 
- Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes rolle 
 
Som sædvanlig vil der blive kommunikeret meget om kongressen på både  og dlf.org folkesko-

, og jeg vil anbefale, at man forsøger at holde sig orienteret.  len.dk
 

 
EVALUERING AF SKOLESTRUKTUREN  
 
Til efteråret er der planlagt en evaluering af skolestrukturen i Ballerup. Evalueringen skal komme 
med svar på og anbefalinger i forhold til: 
- På hvilken måde bidrager distriktsledelse (distriktsledergruppen består af seks distriktsskole-

ledere) til sammenhæng på 0-25 års området og et fælles skolevæsen? 
- Hvilken betydning har strukturen for de faglige og pædagogiske miljøer? 
- Hvilken betydning har strukturen for ledelse tæt på kerneopgaven? 
- I hvilken grad er det lykkedes at videreudvikle fagligheden i specialskoler og specialklasser - og 

samarbejdet med almenmiljøet? 
- Understøtter skolernes fysiske og funktionelle indretning fagligt og økonomisk bæredygtig 

skoledrift, samt ambitionerne i skolestrukturen? 
 
Der er ingen tvivl om, at de første to år med den nye skolestruktur har budt på et utal af forudsete 
og uforudsete komplikationer og problemer af pædagogisk, organisatorisk, politisk og administra-
tiv art. Som I ved blev skolestrukturen ikke opfundet af Ballerup Lærerforening, og selvom vi for-
søger at understøtte projektet, som vi nu kan, og tillidsrepræsentanterne gør sig ihærdige an-
strengelser for at få det til at glide bedst muligt, må vi indrømme, at vi fortsat har svært ved at se, 
at specielt skoler på flere matrikler bidrager med særlig meget positivt til skolevæsenet. 
 
Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge evalueringen.  
 

 

NYT FRA BYDAMMEN 
 
Som det er tilfældet på skolerne, mangler vi heller ikke noget at se til på Bydammen 9. Og dette 
efterår bliver særdeles hektisk. Jeg nævner i flæng nogle af de større sager og aktiviteter: En 
række BLF-arrangementer (borgermøde om skole, jubilæumsfest og møde for nye medlemmer), 
kommunens budget 2018, kommunalvalg, evaluering af skolestrukturen samt forhandlinger om 
lokalaftalen med tilhørende besøg hos alle de faglige klubber. Dertil kommer, at vi på de indre 
linjer er i gang med at forberede os på, at Jeanette Sjøberg (vores næstformand) fra årsskiftet 
overgår til en fuldtidsstilling i DLF som formand for Undervisningsudvalget. Og endelig har vi hele 

http://www.dlf.org/
http://www.folkeskolen.dk/
http://www.folkeskolen.dk/
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tiden OK18 hængende over os som en større tordensky.  
 
Jeg vil kraftigt opfordre til, at man holder sig orienteret løbende, og det kan man passende gøre 
ved at læse disse ”Netop Nu”, besøge hjemmesiden i ny og næ og ikke mindst; blive medlem af 
BLF’s Facebookgruppe.  
 

 

DEBATMØDE OM SKOLEPOLITIK 
 
I år er der som bekendt kommunalvalg, og derfor har vi besluttet at holde et debatarrangement 
om folkeskolen i Ballerup, hvor politikere, borgere og ansatte kan deltage. Vi ser meget gerne, at 
der deltager en god flok medlemmer, men vigtigst er det, at vi får aktiveret borgerne til at møde 
op og udtrykke deres holdninger og forventninger direkte over for politikerne. Vi forventer at 
tematisere debatten med udgangspunkt i: Folkeskolereformen, skolestrukturen og inklusion. Og 
en journalist fra Ballerup Bladet vil fungere som ordstyrer.  
 
Invitationen skulle gerne allerede være sivet, men den kan i hvert fald findes på .  hjemmesiden
 

 

BLF’S 60 ÅRS JUBILÆUM  
 
Der er netop sendt en  ud til vores medlemsfest den 6. oktober. Udvalget har intensi-invitation
veret planlægningen, og I kan godt se frem til en fantastisk aften i gode kollegers lag. Der vil væ-
re et begrænset antal billetter, så det er bare med at komme ud af busken og sikre sig en billet. 
Først til mølle.  
 

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Onsdag den 20. september: Debatmøde om skolepolitik som optakt til kommunalvalget   
Fredag den 6. oktober: 60 års jubilæumsfest  
Mandag den 23. oktober: Møde for nye medlemmer 
Onsdag den 31. januar: TEMA-aften om arbejdsmiljø   
Fredag den 16. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
  

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

http://kreds21.dk/nyheder/2017/august/debataften-om-skolepolitik
http://kreds21.dk/nyheder/2017/august/blf-har-60-aars-jubilaeum

