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 NETOP NU 
November/december - 2018/2019 

 

 
Kære medlemmer  

 

Først og fremmest ønskes I et rigtig godt nytår. Jeg håber, at I alle har haft en glædelig jul og en 

dejlig ferie. 

 

Hermed en kort opdatering fra min hånd, som kommer lidt sent, da vi dels udsendte et julebrev, 

og da de lokale nyheder dels ikke er de helt store pt. - men vigtige!  

 

FOLKESKOLELOVENS § 16 B - FORKORTELSE AF SKOLEDAGENS LÆNGDE 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog i starten af oktober kommunens husholdningsbudget for 2019. Og 
det største politiske gennembrud fik vi med ”3.14: En sammenhængende skoledag”, hvor der for 
første gang i Ballerup politisk sættes ord på muligheden for at anvende folkeskolelovens § 16 B til 
at konvertere understøttende undervisningstimer til to-lærertimer. Kommunalbestyrelsen står 
fortsat på den holdning, at det ikke er lovens intention, at skoledagen skal forkortes, hvorfor der 
er lang vej til en mærkbar, generel forkortelse af skoledagens længe. Vi har imidlertid i Styrelsen 
taget fat på en målrettet indsats for, at muligheden bliver anvendt betydeligt mere, end det hidtil 
har været tilfældet i Ballerup, da det er en oplagt vej til at bringe bedre balance mellem opgaver 
og ressourcer. 
 
Men det er ikke en indsats, vi kommer nogen vegne med alene, fordi det er jeres professionelle 
skøn, som er grundlaget for de konkrete ansøgninger om at anvende lovens bestemmelser. Vores 
tillidsrepræsentanter er klædt på til at kunne vejlede om proceduren, og derudover står vi natur-
ligvis også til rådighed med hjælp og vejledning. Ring eller skriv gerne.   
 

 
JUSTERINGER AF STYRELSESVEDTÆGTEN  
 
I disse uger har Børne- og Skoleudvalget sendt justeringer af styrelsesvedtægten i høring. Styrel-
sesvedtægten er det dokument, som beskriver, hvordan folkeskolen i Ballerup styres, organiseres 
of ressourcetildeles, så det er et særdeles væsentligt dokument, om end det næppe ligefrem kan 
kaldes en kioskbasker. 
 
Konkret afstedkommes justeringsforslagene af de bemærkninger, som indkom i forbindelse med 
evalueringen af skolestrukturen, og vi kan glæde os over, at vores bemærkninger i store træk har 
gjort indtryk.  
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Vi arbejder i skrivende stund på et høringssvar, som skal afgives senest den 15. januar, hvorfor det 
lægges på hjemmesiden medio januar.  
 
I overskrifter vedrører justeringsforslagene specifikt:  
 

- Mulighed for at ændre matrikelnavne på Skovlunde Skole og Skovvejens Skole 
- Uddelegering af kompetencen til at fordele ledelsesressourcen til distriktsskolelederen 
- Ændring af ledelsesstrukturen i BFO’en 
- Justering af lederstillingsprofilerne  
- Justering af ressourcetildelingen for den specialiserede undervisning 

 
Det er især ressourcetildelingen til den specialiserede undervisning, som er interessant - ikke 
mindst, fordi det i høj grad drejer sig om inklusion. Men meget mere om det i vores høringssvar.  
 

 
LEMPELSEN AF FÆLLES MÅL    
 
- Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler 
- Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål 
- Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven 
- Faglige mål som central didaktisk kategori 
- Styrkelse af den professionelle dømmekraft 
 
Sådan lyder anbefalingerne fra den ministerielt nedsatte arbejdsgruppe, der har dannet grundlag 
for  om Fælles Mål, hvor formålet er at udbrede kendskabet til lovændrin-en regional møderække
gen og anbefalingerne. Fra Ballerup deltog den samlede distriktsskoleledergruppe samt repræsen-
tanter fra kommune og kreds den 5. december på mødet i Sorø, hvorfor kendskabet forhåbentlig 
nu er så stort og dybt, at det slår rod på skolerne.  
 
Helt konkret skal de nye vejledninger først og fremmest skabe en tydeligere sammenhæng mellem 
folkeskolens formålsparagraf, fagenes formål, kompetencemålene og eksempler på undervisnings-
tilrettelæggelsen.  
 
I Ballerup har vi nedsat en tværkommunal gruppe, som arbejder videre med anbefalingerne. De 
har i første omgang formuleret en række mål og overskrifter:  
 

- Øget fokus på folkeskolens formålsparagraf, styrkelse af den didaktiske samtale 
- Øget metodefrihed, større ejerskab og uafhængighed af it 
- Mere tid til det enkelte barns faglige og sociale udvikling/opmærksomhed 
- Den professionelle lærer tilbage 
- Fra kontrol til tillid 
- Mulighed for at læreren får formuleret mål som elever og forældre forstår 
- En gentænkning af elevplaner der bygger på menneskelige observationer og bløde værdier 

 
Derudover - og i tæt sammenhæng med de ændrede Fælles Mål - pågår arbejdet med at justere 
anvendelsen af Meebook og udarbejdelsen af elevplaner.  
  

 

https://www.folkeskolen.dk/649256/laerere-lempelsen-af-faelles-maal-er-en-anerkendelse-af-vores-profession
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LOKALAFTALEN  
 
Aftaleforhold er ikke en statisk størrelse, og der er konstant behov for at søge fælles fortolkninger 
og hensigtsmæssige justeringer. Det arbejder vi med i mange sammenhænge, blandt andet på 
vores kvartalsmøder for distriktsskoleledere og tillidsrepræsentanter, hvor vi løbende drøfter afta-
lens implementering.  
 
Det er heldigvis vores fælles opfattelse, at opblødningen på tilstedeværelsesforpligtelsen og ned-
sættelsen af undervisningsmaksimummet har haft positiv betydning for arbejdsmiljøet, og vores 
runde til de faglige klubber har da også bekræftet den vurdering. Så når nu det på flere måder ko-
stede os at finde et lokalaftalekompromis, er det glædeligt, at resultatet faktisk ser ud til at gøre 
den tiltænkte positive forskel – uden at træerne dermed på nogen måde er vokset ind i himlen.   
 

 
KOMMENDE MØDER & ARRANGEMENTER 
 
Fredag den 15. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Hvis det ikke allerede er sket, så husk at få skrevet generalforsamlingen i kalenderen – årets vig-
tigste begivenhed i fagligt regi.  
 

 

 

Med ønsket om et lykkebringende nytår! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


