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 NETOP NU 
Juli/august - 2018/2019 

 

 
Kære medlemmer  

 

En opdatering fra min hånd om stort og småt. Jeg ville gerne have haft den klar for et par uger 

siden - men hellere sent end aldrig, som man siger.  

 

OK18 – ARBEJDSTIDSKOMMISSION OG ’NY START’ 
 
Som vi alle er bekendte med, fik vi ikke det resultat ved OK18, vi kunne have ønsket os. Det bety-
der, at vi i Danmarks Lærerforening er nødt til at arbejde endnu hårdere frem mod OK21 for at 
bringe os i en position, hvor vi faktisk kan lykkes med at skabe nogle mærkbare arbejdstidsforbed-
ringer, hvilket der er stærkt behov for.  
 
I løbet af efteråret kommer vi rundt til de faglige klubber, hvor vi blandt andet vil give et kort op-
læg med en opsamling på OK18 og en status på nedsættelsen af arbejdstidskommissionen og ar-
bejdet med ’Ny start’.  
 
Desuden vil det selvfølgelig have en betydelig plads på dagsordenen til kongressen, som i år afhol-
des 30. + 31. oktober. 
   

 
BUDGET 2019-2022 
 
Ballerup Lærerforening har netop afgivet høringssvar til direktionens forslag til det kommunale 
budget for 2019 samt overslagsårene, og det kan læses på . hjemmesiden
 
I al væsentlighed er vi privilegerede i Ballerup Kommune. Den varslede udligningsreform blev ikke 
til den frygtede storstilede omfordeling, og tilbage står, at Ballerup faktisk kom ud af den øvelse 
med et positivt resultat på bundlinjen. Det betyder imidlertid ikke, at vi undgår besparelser. Det er 
næsten ikke til at holde ud, at det er sådan, men når kommunerne er underlagt en budgetlov, hvor 
den offentlige vækst holdes i en skruetvinge, betyder det, at når der er stigende udgifter på nogle 
områder - især til voksne handicappede, specialundervisning, ældre og småbørn - skal pengene 
spares andetsteds. Derfor er der også mindre besparelsesforslag på skoleområdet generelt, hvilket 
vi naturligvis arbejder på at afværge, fordi skolen ikke kan bære flere besparelser - selvom de, alt 
taget i betragtning, er i ”småtingsafdelingen”. Når den næste ’Netop Nu’ udkommer, er vi meget 
klogere på, hvordan det landede.   
 
 

http://kreds21.dk/nyheder/2018/september/hoeringssvar-til-budget-2019-2022
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LOKALAFTALEN 
 
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.  
 
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 oplevede først en stigning med 
junilønnen, hvor man fik den første aftalte stigning på 1,10 % med tilbagevirkende kraft fra 1. april. 
Med augustlønnen kunne man så konstatere en lønreduktion, fordi lokallønsændringen satte ind. 
Lønnen vil så via OK18-stigningen udbedres henholdsvis 1. oktober og 1. april 2019, hvorefter vi 
får et mindre fald igen den 1. august 2019. Jeg har lavet en oversigt over, hvad der sker 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. 
 

 
EVALUERING AF SKOLESTRUKTUREN  
 
Det er høringssvarenes tid, og vi har også afgivet svar til evalueringen af skolestrukturen.  
 
En justering af skolestrukturen har længe været påkrævet, og vi glæder os over, at kommunen 
denne gang har entreret med et eksternt konsulentfirma, VIVE, som har begået en grundig, afba-
lanceret og yderst lødig rapport. 
 
Ballerup Lærerforening har stadig den holdning, at skoler på flere matrikler er en uskik, og vi kan 
ikke se, at det har bidraget positivt til skolevæsenet. Vi har imidlertid i dette høringssvar valgt at 
formulere ni anbefalinger i stedet for at genfremføre tidligere kritik. De ni overskrifter er gengivet 
herunder, mens høringssvaret og rapporten kan læses i sin helhed på vores .  hjemmeside
 
1: Skolerne skal frisættes til mere selvbestemmelse  
2: Én skole, flere kulturer - men ensartede rettigheder og vilkår 
3: Skole- og matrikelnavne   
4: Involvering og demokratisk ledelse   
5: Lærere som læringsvejledere og sparringspartnere  
6: Mere ressourcecenter og SAMSPAL, færre modeluner  

https://www.dlf.org/media/11479116/overblik-loenudvikling.pdf
http://kreds21.dk/nyheder/2018/august/evaluering-af-skolestrukturen
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7: Samarbejde mellem skole og BFO, henholdsvis lærere og pædagoger 
8: Skal kommunen have en ”Ballerup Specialskole”? 
9: Distriktsskolelederen som fyrtårn - også for sin ”egen” skole 
 

 
FÆLLESKONFERENCEN 2018 
 
Den 29. august havde vi igen inviteret til den årlige og traditionsrige ’fælleskonference’ for Balle-
rup Kommune og Ballerup Lærerforening. Deltagerkredsen er borgmesteren, Børne- og Skoleud-
valget, distriktsskoleledere, pædagogiske ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-
tanter samt kredsformandskabet, kassereren og enkelte embedsfolk.  
 
Hovedvægten var i år lagt på evalueringen af skolestrukturen, samt hvordan det går med den 
”sammenhængende og varierede skoledag”, med eksplicit fokus på problemerne med den lange 
skoledag.  
 
Det er faktisk en rimelig stolt kredsformand, som noterer sig, at vi efterhånden har opbygget et så 
tæt og tillidsfuldt samarbejde i Ballerup, at vi formår at gennemføre en varm, respektfuld, men 
også ærlig og kritisk debat - i et rum, hvor så mange forskellige kasketter er repræsenteret. Det er 
bestemt ikke givet, at det kan lade sig gøre. 
 
Flytter det så noget? Det er min opfattelse, at alle handlinger har betydning, og vi oplever, at der 
fx er en stadig større erkendelse af, at skoledagene er for lange, og at den understøttende under-
visning er en fejlkonstruktion - også hos Socialdemokratiet. Men vi har desværre en forfærdelig 
folkeskolelov, som står i vejen for meget fornuft. Må den snart blive omgjort. Indtil da presser vi 
konstant på for kommunale justeringer.  
 

 
KREDSEN FÅR TILKNYTTET EN NYE SKOLE 
 
En historisk begivenhed har netop fundet sted. Ballerup Lærerforening har fået tilknyttet en ny 
skole til sit ansvarsområde. Det sker ikke ligefrem hver dag. Der er tale om Michaelskolen, som er 
en Rudolf Steiner skole, der er beliggende i Hjortespring på grænsen til Herlev, men altså i Balle-
rup Kommune.  
 
Den har indtil nu været organiseret af Frie Skolers Lærerforening, men med den nye gymnasielov 
har Steinerskolen fået lov til at oprette HF, og det betyder, at der nu er tale om en gymnasial 
grundskole. Og den slags organiseres af historiske grunde af Danmarks Lærerforening. 
 
Det kan godt gå hen og blive lidt af en udfordring, for skolen har ingen fagforeningstradition, og i 
øjeblikket er der hverken medlemmer eller tillidsrepræsentant. Ja, hvert år sine udfordringer! 
 

 
ARBEJDSFORDELINGEN I KREDSEN 
 
Efter et ekstremt hektisk og slidsomt forår, hvor vi også skiftede næstformand - med deraf føl-
gende omorganisering af opgaver og ansvarsområder - skal det ikke være nogen hemmelighed, at 
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sommerferien var sjældent tiltrængt.  
 
Det er heldigvis gået, som det plejer, så vi kom alle tilbage efter sommerferien med lidt mere 
kraft på batterierne, og vi er - hvis jeg selv skal sige det - kommet rigtig godt fra start med det nye 
skoleår. Det er især Kasper Mortensen (næstformand) og Vibe Larsen (kasserer), som I vil få i 
røret, når I kontakter kredsen, da de har henholdsvis 4 og 3 dage på kontoret, mens undertegne-
de er lidt mere frit svævende. Det kan I dog være særdeles trygge ved, for de er begge yderst 
kompetente og gør en jætteindsats for foreningen.   
 
I Styrelsen er der god energi og engagement, og jeg bliver til stadighed imponeret over vores 
tillidsvalgte, som dagligt gør alt, hvad der står i deres magt for at leve op til deres store ansvar 
som repræsentant for jer, bindeled i foreningen og nær samarbejdspartner for ledelsen. 
 

 
MØDE FOR NYE MEDLEMMER 
 
Vi håber at se rigtig mange af jer til vores møde for nye medlemmer den 8. oktober. Det er et 
arrangement, som er tiltænkt dig, der er nyansat - i år eller sidste år - og som har lyst til at blive 
introduceret til Ballerup Lærerforening, få lidt mere styr på formalia og nyde nogle timer i gode 
kollegers lag. Invitationen er lige på trapperne.  
  

 

MEDLEMSWEEKEND 2018 
 
I Ballerup Lærerforening arrangerer vi medlemsweekend i lige år, og det betyder, at vi for alvor 
kan begynde at glæde os til weekenden den 3. + 4. november, hvor turen igen går til Frederiks-
dal. Invitation og program kommer forventeligt i løbet af denne uge, og som altid vil der være 
lidt for enhver smag.  
  

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
I Styrelsen har vi truffet en beslutning om at skrue lidt ned for antallet af arrangementer de 
kommende år, da vi har haft nogle år med enormt mange arrangementer. Der er dog fortsat 
gode arrangementer at se frem til. Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
 
Mandag den 8. oktober: Møde for nye medlemmer 
Lørdag og søndag den 3. + 4. november: Medlemsweekend 
Fredag den 15. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Derudover kommer vi rundt til de faglige klubber i efteråret. TR kender datoen.  

 
Det var, hvad det blev til i denne omgang.  

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden   


