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 NETOP NU 
November/december - 2017/2018 

 

 
Kære medlemmer  

 

Hermed nyt fra min hånd, inden juleferien er over os. 

 

EN NYVALGT KOMMUNALBESTYRELSE  
 
Man kan dårligt opfatte valgresultatet som andet end én stor sejr for borgmesteren og Social-
demokratiet, som konsoliderede deres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen. De sidder nu på 
16 ud af de 25 mandater. Borgmesteren kan med rette se det som en stor anerkendelse af de 
resultater og den klare samarbejdslinje (med de øvrige partier, organisationer, virksomheder og 
borgere), der har været langt de senere år, og som, vi forventer, vil fortsætte. Vi har naturligvis 
sendt en lykønskning til de nyvalgte og en tak for samarbejdet til de, som stopper.  
 

 

FAGLIG KLUB – OK18 
 
Vi har nu været rundt på næsten alle skoler med en dagsorden indeholdende OK18, Ballerup Sko-
levæsen/lokalaftalen og inklusion. Herfra skal lyde en stor tak for alle jeres bidrag. De er som altid 
meget værdifulde for os.  
 
OK18 har fyldt meget på møderne - ikke mindst fordi vi valgte at give et temmelig grundigt oplæg, 
da der er meget, som ikke kan skrives ud. På det fleste skoler har der været et flot medlemsfrem-
møde, men enkelte steder er det for få kolleger, som er blevet ført ind i situationen. Vi vil gerne 
opfordre til, at I, der deltog, fungerer som ambassadører og hjælper de tillidsvalgte med at sprede 
budskaberne. Det er der brug for nu, og det vil der blive de kommende måneder, indtil vi forhå-
bentlig lander et resultat i slutningen af februar.  
 
Ender det i konflikt? Det spørgsmål er der nok mange, som gerne vil have svar på, men det ved 
ingen selvfølgelig. Hvad, vi imidlertid ved, er, at der er lagt i kakkelovnen til meget svære forhand-
linger med mange modsatrettede interesser. Fagbevægelsen er dog skarpere og langt mere sam-
mentømret, end vi har set de sidste mange år, så vi står i hvert fald ikke alene denne gang.  
 
Det er således en enormt spændende periode, vi går ind i, og jeg vil anbefale jer at følge så godt 
med, som I har overskud og interesse til. Det kan fx ske på  eller på DLF’s hjemme-folkeskolen.dk
side, hvor der er oprettet en særlig side om . OK18
 

 

https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/overenskomst/ok18/
http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ok18
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LOKALAFTALEFORHANDLINGER  
 
Vores 2-årige lokalaftale udløber til sommer, hvorfor vinter og forår igen står i forhandlingernes 
tegn. Pt. har der kun været afholdt to forhandlingsmøder, så vi er meget tidligt i forløbet. Umid-
delbart tegner sig et billede af, at det denne gang ikke er arbejdstiden, men lønnen, som bliver den 
hårde nyser. 
 
Over de seneste år er presset på vores lønvilkår tiltaget i styrke, og det har blandt andet sin forkla-
ring i den stærke sammenligningskultur, som er blevet en del af den kommunale verden. Ballerup 
er lønførende på lærerområdet, og i en meget presset kommunal økonomi kan politikerne finde 
det nødvendigt - måske ligefrem rimeligt - at overveje, om de ekstra penge på lærerlønninger er 
givet fornuftigt ud.  
 
Der er meget teknik i løn, og kommunen kan ikke bare fjerne løn fra dem, som er omfattet af de 
eksisterende lønaftaler, med mindre vi medvirker til det. Men de kan opsige lønaftalen med hen-
blik på at genforhandle den på et lavere niveau. Og det vil i givet fald på sigt betyde, at vi vil ople-
ve, at lærere med samme anciennitet og samme opgavevaretagelse lønnes forskelligt, fordi de er 
omfattet af forskellige lønaftaler, hvilket selvfølgelig er helt uacceptabelt. Vi er ikke dér endnu, 
men det kan blive en central tvist i forhandlingerne, som i det tilfælde vil kræve jeres allerstørste 
bevågenhed. Hvorom alting er, vil det med al sandsynlighed være generalforsamlingen, der kom-
mer til at tage stilling til sagen.        
 

 
PÆDAGOGER I SKOLEN  
 
Som en konsekvens af folkeskolereformen har kommunen og især BUPL længe haft et ønske om 
at udarbejde nogle principper - eller en decideret samarbejdsaftale - med os vedrørende pæda-
gogernes rolle i skolen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været meget forbeholdne og 
har haft svært ved at se, hvilken interesse vi har i et sådant dokument. Sagen er jo den, at vi ikke 
mener, at reformelementerne i deres nuværende form skaber en bedre skole for eleverne, og 
derfor arbejder foreningen vedholdende på at få ændret centrale dele - herunder den under-
støttende undervisning, som vi mener, er skudt helt ved siden af. Ballerup Lærerforening er fort-
sat af den overbevisning, at al undervisning bør varetages af uddannede lærere, uanset om det 
kaldes fagopdelt eller understøttende undervisning. Så vi er særdeles påpasselige med at med-
virke til en unødig legitimering af pædagogernes indtog i undervisningen.  
 
Der er mange flere nuancer, end dem jeg har valgt at berette om her, men i sidste ende førte det 
i hvert fald til, at der ikke kunne opnås enighed om en såkaldt samarbejdsaftale, hvilket sagtens 
kan give politiske bølgeskvulp. Vi har dog hele vejen ønsket at bevare vores troværdighed, og det 
førte altså til, at vi trak os.  
 
Det er vigtigt for mig at understrege, at vi mener, at det konkrete samarbejde mellem lærere og 
pædagoger på skolerne selvfølgelig skal understøttes bedst muligt, da det er i alles interesse, at 
det fungerer fornuftigt.       
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MEEBOOK 
 
I min verden giver det pr. definition ikke nogen mening at være imod digitalisering af folkeskolen, 
fordi skolen til alle tider må være i samklang med det omkringværende samfund. Og digitalisering 
er nok kommet for at blive. Men når man samtidig er stor tilhænger af lærer- og metodemangfol-
dighed, er det bekymrende at se til, hvordan læringsplatformene har potentiale til at ensrette en 
hel profession, hvis det gribes forkert an.   
 
Vi ved fra mange af vores medlemmer, at Meebook bliver oplevet som stærkt fagligt kompromit-
terende, og sådan må det aldrig være. Det betyder, at vi i alle de sammenhænge, hvor vi kan slip-
pe afsted med det, presser på for, at Meebook kun skal bruges, hvor det giver mening og aldrig må 
underkende læreres faglige dømmekraft. Fra vores udkigstårn ser det ud til, at platformen er ble-
vet rullet meget forskelligt ud på skolerne, og det betyder også, at tilfredsheden varierer.  
 
Vi vil arbejde for, at de bedste måder at anvende platformen på bliver udbredt, indtil det måtte 
komme til et tidspunkt, hvor politikerne forstår, at den slags tiltag aldrig bør indføres med et så-
dant tvangspræg.    
 

 
60 ÅRS JUBILÆUMSBOG  
 
Så blev bogen færdig, og den skulle nu være ude på alle skoler til alle akti-
ve medlemmer. Det er således også afslutningen på et jubilæumsår i vores 
lille forening, som har været et flot ét af slagsen. Allerede på generalfor-
samlingen i marts startede vi fejringen, jubilæumsfesten 6. oktober var 
årets sociale højdepunkt og det hele blev altså afsluttet med udgivelsen af 
jubilæumsbogen.  
 
Jeg er personligt enormt glad og stolt over, at det har kunnet lade sig gøre at forevige endnu tyve 
år af foreningens historie. En særlig tak skal i den forbindelse rettes til redaktionen, som gjorde det 
muligt. Der er lagt en nyhed på hjemmesiden om jubilæumsbogen, hvor der er et link til en elek-
tronisk udgave samt medlemsbrevet og min tale fra festen.  
 
Tilbage står bare at udtale et sidste tillykke med jubilæet til Ballerup Lærerforening.    
 

 
NYT KOMMUNALT LEDELSESGRUNDLAG  
 
Kommunen har længe været undervejs med et nyt kommunalt ledelsesgrundlag, som skal danne 
rammen for ledelsesudøvelsen i kommunen på alle niveauer. Ledelsesgrundlaget er nu blevet be-
sluttet i direktionen, er to en halv sider langt og indeholder i al væsentlighed fornuftige principper 
og idealer. Jeg vil gerne her give udtryk for, at vi altovervejende finder, at kommunens opfattelse 
af god ledelse matcher vores, men vi konstaterer samtidig, at det desværre ikke altid er den ople-
velse, medarbejderne har ude i det yderste led, hverken på vores fagområde eller inden for andre.   
 
Herunder har jeg indsat kommunens definition på god ledelse. Jeg vil opfordre til, at grundlaget 
drøftes på skolerne, da ledelseskvalitet er fuldstændig afgørende i alle dele af organisationen. 

http://www.kreds21.dk/nyheder/2017/december/jubilaeumsbogen
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 ”God ledelse tager udgangspunkt i det fælles hvorfor. Derfor sætter god ledelse retning, skaber 
mening og resultater, samt motiverer medarbejderne positivt, så borgere og virksomheder oplever 
kvalitet i opgaveløsningen. 
 
God ledelse er at være ordentlig i sprog og adfærd. Derfor udviser gode ledere respekt og skaber 
tillidsfulde relationer. Gode ledere evner at sige fra på en saglig måde, og gode ledere står på mål 
for deres beslutninger ved at kommunikere om de afvejninger, der ligger til grund. Gode ledere 
lytter, søger at forstå, efterspørger råd og bevarer deres handlekraft. 
 
Gode ledere spiller deres medarbejdere gode. Derfor er gode ledere nysgerrige på den omgivende 
verden og på organisationens indre liv og opgaveløsning. Gode ledere skaber en stærk feedback- 
og forbedringskultur.” 
 

 

EVALUERING AF SKOLESTRUKTUREN  
 
Som jeg tidligere har orienteret om, har kommunalbestyrelsen besluttet, at den nye skolestruktur 
skal evalueres. Evalueringen gennemføres af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for 
velfærd) med henblik på at kunne præsentere resultater i marts 2018.  
 
I Styrelsen har vi brugt mange kræfter på at drøfte og vurdere skolestrukturen, og Ballerup Lærer-
forening bliver også interviewet i forbindelse med evalueringen.  
 
Vi er fortsat kritiske over for visse dele af skolestrukturen, men det er faktisk ikke helt enkelt at 
fælde dom over, hvilke forandringer der har ført hvilke uhensigtsmæssigheder med sig, fordi der 
inden for så relativt kort en periode har været klasket så meget oven i hinanden.    
 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 
Da vores ildsjæl af en næstformand, Jeanette Sjøberg, pr. 1. januar 2018 indtræder som udvalgs-
formand og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Lærerforening, betyder det samtidig et farvel 
til hvervet i Ballerup Lærerforening.   
  
Jf. vedtægterne er det generalforsamlingen, som vælger næstformand, og derfor har vi indkaldt 
til ekstraordinær generalforsamling den 9. januar.  
 
På hjemmesiden kan du finde indkaldelsen og invitationen til afskedsreception. Derudover ligger 
Kasper Rosenberg Mortensens valggrundlag tilgængeligt. Han er fortsat den eneste, som har 
annonceret sit næstformandskandidatur, og han har i øvrigt Styrelsens enstemmige opbakning.   
 

 

 

 

 

http://www.kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2018-ekstraordinaer
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KOMMENDE MØDER & ARRANGEMENTER 
 
Tirsdag den 9. januar: Ekstraordinær generalforsamling  
Onsdag den 31. januar: TEMA-aften om arbejdsmiljø   
Fredag den 16. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
  

 

 

Dermed nok fagforeningssnak for nu. Julen er over os, og det er hjerternes fest, så nu skal vi hygge 

os i vores kæres selskab og for en stund glemme bekymringer og problemer. 

 

I ønskes alle en glædelig jul, et lykkebringende nytår og mange hyggelige og festlige timer i familie 

og venners skød.  

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


