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 NETOP NU 
Maj/juni - 2017/2018 

 

 
Kære medlemmer  

 

Skoleåret er for alvor ved at gå på hæld, og således får I dette skoleårs sidste Netop Nu.  

 
OK18 
 
Det er allerede længe siden, at resultatet af urafstemningen om OK18 forelå, og det er derfor in-
gen nyhed, at det blev et klart JA blandt de små 80 % af medlemmerne, som valgte at stemme.  
 
I Ballerup fordelte stemmerne sig således, at 71,40 % stemte JA, mens 28,60 % stemte NEJ. I alt 
nåede vi en stemmeprocent på 82 %, og hele fire arbejdspladser nåede over de 90 %, som udløste 
kage/morgenbrød fra BLF: Skovlunde Skole Nord, Ordblindeinstituttet, C-BUR/PPR og UUC Mag-
lemosen. Særlig godt gået af dem, men en stor respekt herfra til alle arbejdspladser, da vi generelt 
havde en flot deltagelse og også nåede lidt over landsgennemsnittet. 
 
Den 7. juni holdt vi ekstraordinær kongres i Danmarks Lærerforening for at sende et signal både 
indadtil og udadtil om, at OK18 skal føre til øjeblikkelige forbedringer lokalt frem mod en arbejds-
tidsaftaleindgåelse senest ved OK21. Jeg havde selv et  på kongressen, hvor jeg forsøgte at indlæg
balancere forståelsen for de medlemmer, som stemte NEJ og forhåbningerne om, at resultatet er 
værdifuldt og vil bringe os videre.  
 

 
LOKALAFTALEN 
 
Arbejdstid 
Siden lokalaftalen blev underskrevet den 22. maj, har der været afholdt et orienteringsmøde for 
ledere og tillidsrepræsentanter, hvor aftalen blev præsenteret. Skolerne har desuden været travlt 
optaget af at komme på plads med fagfordelingen og skemalægningen, da den sene aftaleindgåel-
se naturligvis var en pæn udfordring for skoleårets planlægning.  
 
Det er vores indtryk, at der altovervejende er et fællesbillede mellem tillidsrepræsentant og skole-
ledelse af, hvordan aftaleintentionerne om større fleksibilitet og relativt set mere forberedelsestid 
for den enkelte lærer/teamet skal udmøntes. Men vi vil sandsynligvis - som vi plejer med ”nye” 
aftaler - skulle bruge tid og kræfter på at få forventningsafstemt i detaljen. Det holder vi os løben-
de ajour med i Styrelsen, og det er derfor vigtigt, at man går til sin tillidsrepræsentant, hvis man 
oplever noget, som man ikke mener lever op til aftalen.  

https://www.folkeskolen.dk/637027/vi-er-stadig-et-slidstaerkt-professionsfaellesskab
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Den løbende dialog mellem parterne er en forudsætning for, at der kan findes gode løsninger på 
de problemer, som opstår undervejs, og det er vores erfaring, at sammenstød mindst lige så ofte 
beror på misforståelser eller kommunikationsbrist end egentlig uenighed.  
 
Løn  
Som en del af lokalaftalekompromisset indgår reduktionen i lokale løndele. Som I blev orienteret 
om på generalforsamlingen, er det vores opfattelse, at der ikke vil være nogen medlemmer, som 
kommer til at opleve en reallønsnedgang, når vi ser den samlede 3-års periode under ét. Men lo-
kallønreduktionen og OK18-lønstigningen falder ikke i takt, så man vil først opleve en stigning med 
junilønnen, hvor man får den første aftalte stigning på 1,10 % med tilbagevirkende kraft fra 1. 
april. Med augustlønnen vil man så kunne konstatere en lønreduktion, fordi lokallønsændringen 
sætter ind. Den vil så via OK18-signingen udbedres henholdsvis 1. oktober og 1. april 2019, hvoref-
ter vi får et mindre fald igen den 1. august 2019. Jeg har lavet en  over, hvad der sker oversigt
hvornår, så interesserede kan følge med.  
 
Det er vigtigt endnu en gang at understrege, at oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i gen-
nemsnit. Ønskes en præcis beregning, skal den foretages individuelt, da lønudviklingen afhænger 
af ansættelsesform, anciennitet og fagfordeling. 
 

 
FÆLLES MÅL, DIGITALISERING OG ELEVPLANER   
 
Folkeskoleforligskredsen gav for et år siden hinanden hånden på at løsne op for en stor portion af 
de mange mål, som vi har skullet arbejde med i undervisningen. Aftalen betød, at 3.170 færdig-
heds- og vidensmål fra december blev gjort vejledende fra have været obligatoriske. 
 
En rådgivningsgruppe har siden oktober arbejdet på anbefalinger til Undervisningsministeriets nye 
vejledninger til de færre bindende mål i folkeskolen. Det er der kommet fem pejlemærker ud af,  
som skal sætte en ny kurs for mål i folkeskolen 
 
I Ballerup Lærerforening har vi længe arbejdet på en opblødning af kommunens forventninger til 
brugen af læringsmål og elevplaner i Meebook, som i øvrigt kommer meget forskelligt til udtryk 
rundt omkring i skolevæsenet. 
 
Helt konkret har vi nu aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe (Kasper Mortensen deltager fra 
Ballerup Lærerforening), som skal følge og fremkomme med anbefalinger til digitalisering i folke-
skolen. Herunder hvordan elevplanerne kan finde en form, som er meningsfuld og lovformelig, 
uden de bliver en eksorbitant tidsrøver for den enkelte lærer/teamet.   
 

 
EVALUERING AF SKOLESTRUKTUREN  
 
Rapporten med evalueringen af skolestrukturen er færdigskrevet og sendt i høring. Den er forfat-
tet af VIVE (’Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd’) og er i al væsentlighed en 
lødig evaluering af skolestrukturens fordele og ulemper. 
 
Ballerup Bladet har bragt  om evalueringen, som der helt naturligt er forskellige vur-flere artikler
deringer af, når man spørger politikere og fagfolk, henholdsvis ledere og medarbejdere. 

https://www.dlf.org/media/11479116/overblik-loenudvikling.pdf
https://www.folkeskolen.dk/638069/raadgivningsgruppe-maal-i-skolen-skal-have-en-ny-betydning
https://ballerup.dk/sites/default/files/sbsys/Publication1408/Enclosures/%28TILKNYTTET%20efter%20Børne-%20og%20Skoleudvalgets%20møde%29%20Evaluering%20af%20skolestrukturen%202018.pdf
http://www.e-pages.dk/ballerupbladet/107/
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Styrelsen har drøftet temaet rigtig mange gange, og vi har også forholdt os til evalueringsrappor-
ten. Medio august afgiver vi et høringssvar, og derudover er skolestrukturen ét af de emner, som 
vi debatterer på den årlige ’Fælleskonference’ for Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening 
ultimo august.  
 

 
ANSÆTTELSE AF TO NYE SKOLELEDERE  
 
Inden for de sidste par måneder er der blevet ansat to nye skoleledere i skolevæsenet, som vi 
glæder os over har søgt til Ballerup. Der er tale om Lars Vengfelt på Ordblindeinstituttet og Per 
Udesen på Skovlunde Skole.  
 
Fra Ballerup Lærerforenings side ønsker vi de to skoledere hjertelig velkommen og ser frem til et 
godt og tæt samarbejde.  
 

 

SYG I FERIEN 

 
Skulle man være så uheldig at blive syg i sin ferie, behøver man ikke nødvendigvis helt at opgive 
at få feriekulør. Man har ret til erstatningsferie, hvis man har mere end 5 sygedage (karensdage) i 
sin ferie. Dog er det vigtigt, at man husker at sygemelde sig. Retten til erstatningsferie indtræder 
først den dag, man sygemelder sig til din arbejdsgiver. Læs mere på hjemmesiden. 
 

 
KONTAKT TIL KREDSEN I FERIEN 
 
Kredsen holder sommerferielukket parallelt med skolerne (27+28+29+30), men det er alligevel 
muligt at komme i kontakt med os, hvis man får brug for hjælp. Skriv til more@dlf.org, så vil vi 
vende tilbage snarest muligt.   
  

 

MEDLEMSWEEKEND 2018 
 
I Ballerup Lærerforening arrangerer vi medlemsweekender i lige år, og det betyder, at vi kan 
begynde at glæde os til weekenden den 3.+4. november, hvor turen igen går til Frederiksdal. 
Invitation og program kommer på den anden side af sommerferien, og som altid vil der være lidt 
for enhver smag - forventeligt med en gennemgående høj kvalitet.  
  

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Mandag den 8. oktober: Møde for nye medlemmer 
Lørdag og søndag den 3.+4. november: Medlemsweekend 
Fredag den 15. marts: Ordinær generalforsamling  
 

http://kreds21.dk/arbejdsliv/information-raadgivning/ferie/syg-i-ferien
mailto:more@dlf.org
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Derudover kommer vi rundt til de faglige klubber i efteråret. TR kender datoen.  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
  

 

SOMMERFERIEAFTALE 
 
Til Styrelsens sommerafslutning præsenterede jeg - som det efterhånden er blevet tradition - 
nedenstående. Det bør sådan set være en ret, som alle medlemmer har, så jeg har foretaget en 
lettere redigering.  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
”I husker måske, at vi vedtog en ferielov sidste år. Jeg har arbejdet lidt videre på den og vil forslå, 
at vi vedtager den som en aftale med os selv til evaluering én gang årligt. Så kan vi også få den 
præcis, som vi ønsker os den.  
 
§ 1. 
Enhver TR har ret til at være sig selv i mindst 4 uger uden at blive forstyrret af elever, forældre, 
kolleger, eller ledelse - hverken den formelle eller politiske.  
 
I den periode har enhver TR i øvrigt ret til følgende: 
 
Stk. 1: At ligge på en græsplæne eller en mark og tygge på et langt græsstrå - eventuelt med en 
partner, et barn eller barnebarn i hånden - og kigge op i en blå himmel med hvide skyer, der 
drøner forbi og hele tiden forandrer sig og antager nye former og skikkelser. 
 
Stk. 2: At glemme absolut ALT om TR-nyt, dlf.org, DLF Insight, ’Min side’, TR-håndbogen, 
kreds21.dk, Ballerup Intra, e-boks, Skolekom-konferencen, Personaleintra og Meebook. 
 
Stk. 3: At give sig hen til sysler som stenmaling, papirklip, papmache, mikado, sudoku, perlepla-
der, ballonoppustning (fx nogle af de ca. 2.000 balloner vi har med ”En løsning for alle”), akva-
relmaling, syning, strikning, Ludo, Skak, Backgammon, kortspil eller mere fysisk aktiv beskæfti-
gelse som volleyball, svømning, tennis, badminton, rundbold, fodbold, ringspil, stangtennis og 
kroket. 
 
Stk. 4: At tage forkortelsen ”ok” for pålydende og ikke med det samme føle sig kaldet til at citere 
aftaletekst, opsøge aftalehjemmel, vurdere udsagnets juridiske stilling eller gå om bord i en me-
re eller mindre hidsig politisk debat om kravopstilling og acceptable OK-resultater.  
 
Stk. 5: At se, mærke og opleve sin familie med nærvær, krop og sjæl uden tanke for medlemssa-
ger, politiske problemstillinger, bøvlede relationer, vanskelige kolleger, kontrær ledelse eller 
ubesvarede mails i indbakken.  
 
Stk. 6: At leve i nuet, opgive at følge med i ugedagene og for en periode lade dét i livet få plads, 
som man har allermest lyst til. 
 
Stk. 7: At se helt aldeles blank ud, når man hører ord som lokalaftale, arbejdstid, undervisnings-
maksimum, opgaveoversigt tilstedeværelsestid, ”42. uge”, professionelt råderum, individuel tid, 
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efteruddannelsesvilkår, prøver og censur. 
 
Stk. 8: At stege pølserne næsten sortbrankede over bål med masser af røg og ild, fuglekvidder, 
summen fra bier - og en kold øl eller sodavand i hånden. 
 
Stk. 9: At være noget nær ligeglad med ledelsesret, ledelsesresistens, samarbejde, medarbejder-
involvering, ytringsfrihed, rammevilkår, faglighed, pædagogik, skoleudvikling, paradokser, ar-
bejdspres, utilfredshed, kritikkultur, brokkeri, tåbeligheder, selvmodsigelser, urimeligheder, ulø-
selighed.  
 

 
 
Det var, hvad det blev til i denne omgang.  

 

På vegne af Styrelsen vil jeg med smil på læben og boblende ferieforventning ønske jer alle sam-

men en fantastisk sommer og en aldeles velfortjent ferie. Pas på jer selv og nyd de mange lyse 

timer, mens vi har dem.   

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

  


