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2. 

Velkommen til generalforsamlingen 
 
 
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debatten 
og dermed være medbestemmende i forhold til at fastlægge kredsens politik. 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er stedet, hvor: 

 de vigtigste debatter og beslutninger i kredsen tages 

 alle kan komme til orde og være medbestemmende 

 medlemmerne evaluerer, gør status og ser fremad 

 regnskaberne behandles, budgetterne præsenteres og kontingentet besluttes 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er også: 

 samvær på tværs af skolerne 

 kaffe- og kagebord, middag og anden festivitas   

 kultur og traditioner 

 medlemmernes bedste chance for at opleve den samlede Kreds 21 
 
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsamling. I 
kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på hjemmesiden. 
  
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs det og tag det med til generalforsamlin-
gen!  
 
Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af kredsens arbejde fra sidste års generalfor-
samling og frem til medio februar i år.  
 
Hæftet indeholder links til bilag og andre informationer, som det ville blive alt for omfangsrigt at 
trykke - og læse. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i det, der har interesse. Dette hæfte kan 
også findes på vores hjemmeside (www.kreds21.dk), hvor man lettere kan anvende eventuelle 
links.  
 
Gennemgående anvendes betegnelsen ’lærer’, men det skal naturligvis oversættes til ’lærere, 
børnehaveklasseledere og øvrige faggrupper’ i de tilfælde, hvor flere eller alle medlemsgrupper 
kunne have været nævnt.  
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2019. 
 
Vel mødt! 
 
 

På Styrelsens vegne 
 

Kasper Mortensen    Morten Refskov 
  Næstformand           Formand 

 

http://www.kreds21.dk/
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3. 

Forslag til forretningsorden 

 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 
 

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse el-
ler udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
 

3. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tilla-
de en kort svarreplik. 
 

4. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 
 

5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstil-
leren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et medlem kan 
stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. Træffes en så-
dan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. Såfremt 
talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye forslag, åbnes taleræk-
ken igen, med mindre en ny afstemning begærer den lukket. 
 

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i 
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 
 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, 
der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor. 
 

8. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 10 
medlemmer forlanger det. Er der opstillet flere kandidater til personvalg, afholdes der 
skriftlig afstemning. 

 

 
Dagsorden 
Den foreløbige og endelige dagorden udsendes særskilt og kan findes på hjemmesiden. 
 
 
Vedtægter  
Vi har ikke trykt Ballerup Lærerforenings vedtægter, men de kan ligeledes findes på hjemmesi-
den. 
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4. 

Formandens skriftlige beretning 
 
 

4.1. Skole- og aftalepolitiske forhold 
 
4.1.1. Kommunens budget for 2019  
Kommunalbestyrelsen vedtog i starten af oktober kommunens husholdningsbudget for 2019. 
Det blegner noget i forhold til budgettet for 2018, som også var sjældent gavmildt over for sko-
levæsenet, men lidt blev det da til.  
 
Det største politiske gennembrud fik vi med ”3.14: En sammenhængende skoledag”, hvor der 
for første gang i Ballerup reelt sættes ord på muligheden for at anvende folkeskolelovens § 16 B 
til at konvertere understøttende undervisningstimer til to-lærertimer.  
 
Herudover blev der med budgettet fastholdt økonomi til specialundervisningsområdet/inklusion 
og det formelle samarbejde mellem special- og almenskoler, kendt under navnet SAMSPAL 
(samarbejde mellem special- og almenområdet).  
 
 

4.1.2. Folkeskolereformen og anden folkeskolelovgivning  
Kort før jul landede den sidste følgeforskningsrapport med en status på folkeskolereformens 
effekter, og ligesom alle de andre år efter reformen, er resultaterne pauvre. Mange lærere op-
lever sådan set fortsat en positiv sammenhæng mellem mere motion og bevægelse og større 
undervisningsparathed og trivsel hos eleverne, og som noget nyt, er flere lærere og pædagoger 
også blevet mere positivt stemt over for den understøttende undervisning. Det beklagelige fak-
tum er imidlertid, at eleverne ikke bevæger sig mere end før reformen, og på over halvdelen af 
landets skoler er der stadig ikke en fælles forståelse af den understøttende undervisning. 
 
Kort fortalt betyder det, at ingen af ambitionerne om højere læringsudbytte - gennem ”mere 
bevægelse, større variation og bedre sammenhæng i en længere og mere meningsfuld skoledag, 
hvor undervisningen henlægges til andre lokaliteter end i klasseværelset” - er blevet indfriet. 
Resultaterne er på linje med de andre år og er mest af alt et udtryk for status quo.  
 
Desværre har folkeskolen heller ikke formået at mindske betydningen af social baggrund i for-
hold til faglige resultater, og sidste hovedformål - at styrke tilliden til professionel viden og prak-
sis - ramte med begivenhederne i 2013 mildt sagt et historisk lavpunkt. 
 
Politikerne har længe fremstået nærmest tonedøve og har modstået det årelange pres fra ele-
ver, lærere og forældre i forhold til at foretage ændringer af reformen. Det bærende argument 
har været, at enhver reform skal have ordentlig tid til at virke, og at man derfor tidligst ville ju-
stere reformen efter den planlagte slutmåling i foråret 2020, som skulle agere udgangspunkt for 
undervisningsministerens samlede redegørelse for folkeskolereformens effekter.  
 
Men nu har piben omsider fået en anden lyd.  
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En ny folkeskoleaftale 
En kombination af pres fra folkeskolens mange parter (ikke mindst fra Danmarks Lærerfor-
ening), manglende resultater og udsigt til en snarlig valgkamp - hvor få partier ønskede folkesko-
len som valgkampstema - førte ultimo januar til, at man i forligskredsen omkring folkeskolere-
formen blev enige om en række justeringer af folkeskoleloven, som alt i alt trækker i den rigtige 
retning på centrale områder. Og så er det første gang længe, at der er tilført penge til folkesko-
len, om end pengene endnu en gang ikke står mål med ændringerne.  
 
I overskrifter har forligskredsen aftalt følgende:   
 
Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen 
1. Kortere skoleuge i indskolingen 
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b 
 
Øget faglighed og kvalitet 
3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning 
4. Prioritering af udvalgte fag 
5. Styrket læseindsats 
6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen 
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning  
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab  
 
Øget frihed 
9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder 
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen 
11. Forenkling af elevplanen 
12. Evaluering af de nationale test 
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen 
 
Vejen til en aftale har bestemt ikke været problemfri, og det er derfor igen lidt af et kludetæppe 
af kompromisser, man er nået frem til. Forhandlingerne begyndte i starten af september, og 
blev ganske uortodokst flyttet til Finansministeriet undervejs, hvor de endelig blev kronet med 
den aftale, som altså blev offentliggjort den 30. januar. 
 
Den helt store knast har uden tvivl været de lange skoledage, men også omfanget af understøt-
tende undervisning versus fagtimer har fyldt meget.  
 
En kortere skoledag 
Hovedopmærksomheden i folkeskoleaftalen1 retter sig i første omgang mod, at elevernes skole-
dag i indskolingen bliver forkortet med tre lektioner, og derudover får skolerne mulighed for at 
forkorte skoledagen med op til to ugentlige klokketimer på mellemtrinnet og i udskolingen.  
 
Figuren på næste side viser forandringen i timetal, når man sammenligner før, under og efter 
(justeringen af) folkeskolereformen, og her fremgår det med al tydelighed, at skoledagens 
længde - selv med en eventuel justering på mellemtrinnet - ikke er meget anderledes end i dag. 
Den store forandring skete i 2013, og vi ligger stadig helt i top, når det gælder antallet af under-
visningstimer pr. elev i sammenligning med andre lande.  

                                                
1
 Aftale om justering af folkeskolen 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende
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I Ballerup Lærerforening finder vi det 
klart positivt, at man har valgt at for-
korte skoledagen i indskolingen og 
deler intentionen i aftaleteksten om 
at gøre det nemmere for skolerne 
selv at prioritere en kortere skoledag 
på mellemtrinnet og i udskolingen. Vi 
mener dog ikke, at justeringen af fol-
keskolereformen er vidtgående nok. 
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at vi godt kunne have tænkt os, 
at lovgiver helt havde fjernet den 
understøttende undervisning, som er og bliver en mærkværdig konstruktion. Samtidig er det 
problematisk, at det kun er forkortelsen af skoledagen i indskolingen, der er finansieret via en 
længere BFO-åbningstid. Det betyder, at kommunerne selv skal finde økonomi til at prioritere 
forkortelsen af skoledagen på mellemtrinnet og i udskolingen, hvilket er en svær øvelse i de i 
forvejen pressede kommunale budgetter. 
 
Ønsket om en kortere skoledag har stået højt på vores prioriteringsliste gennem flere år. Det har 
dog været nærmest umuligt at få socialdemokraterne i Ballerup til at tage emnet tilstrækkeligt 
alvorligt. Talrige møder i mange forskellige fora er blevet holdt uden nævneværdige resultater.  
 
På Ballerup Lærerforenings årlige ’fælleskonference’ med Ballerup Kommune var der for første 
gang en lille åbning fra Socialdemokratiets side, men politikerne havde fortsat svært ved at an-
erkende, at der var tale om et betydeligt problem, eftersom de ikke havde modtaget særligt 
mange ansøgninger om skoledagsforkortelse og for øvrigt havde godkendt de få, som de havde 
modtaget. Dette harmonerede i store træk med vores viden om, at ansøgninger er blevet stop-
pet meget tidligt i ansøgningsprocessen på skolerne, enten hos de pædagogiske ledere, di-
striktsskolelederne eller i skolebestyrelserne.  
 
Specielt har Enhedslisten, SF og Det Konservative Folkeparti vedholdende samarbejdet med os 
om sagen, og partierne har været med til at skubbe på i det politiske system, hvilket dels har 
ført til den tidligere omtalte delaftale i budgettet for 2019, dels at ansøgningsproceduren er 
blevet forenklet en smule. 
 
Med den nye justering af folkeskoleloven bør denne proces blive langt nemmere, men det er 
problematisk, at det fortsat er skolelederen, som skal ansøge kommunalbestyrelsen om forkor-
telse af skoledagen, da det i praksis betyder, at kommunalbestyrelsen skal give tilladelse i hvert 
enkelt tilfælde med stort bureaukrati til følge. Vi arbejder for en fælles kommunal forståelse og 
praksis og har naturligvis allerede rettet henvendelse til kommunen med en slet skjult forvent-
ning om, at justeringsmulighederne også bliver anvendt i Ballerup.  
 
For at øge det lokale pres på Socialdemokratiet, har vi i indeværende skoleår opfordret vores 
medlemmer til at ansøge om kortere skoledage, når de kunne finde gode pædagogiske begrun-
delser herfor. Det har allerede nu resulteret i flere ansøgninger i dette skoleår end i alle de tidli-
gere år sammenlagt, men det er også vigtigt, at vi fastholder det politiske pres omkring skoleda-
gens længde - ikke mindst i forhold til det kommende kommunale budget. 
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution.  
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Den understøttende undervisning 
Værdien af den understøttende undervisning har været til debat, lige siden den blev indført, og 
politisk er partierne uenige. I udgangspunktet er der en erkendelse af, at det for nuværende ikke 
fungerer godt nok, men løsningerne ses der meget forskelligt på. Regeringen argumenterer for 
flere fagtimer og gerne mere fokus på naturfag og teknologi i stedet for den understøttende 
undervisning, mens store dele af forligskredsen er bekymrede for, at det vil medføre mere stille-
siddende, boglig undervisning. Af samme årsag vil man herfra gerne styrke “mere praksisfaglig-
hed i folkeskolen”2, der i øvrigt er en aftale, som behandles senere i denne beretning. Det bety-
der, at man - i modsætning til regeringen - i højere grad ønsker at bevare den understøttende 
undervisning og ikke mener, at mulighederne er udtømte.  
 
For os at se er det paradoksalt nok en meget gammeldags undervisningsforståelse, der ligger til 
grund for den holdning. Det er fortsat - og vil altid være - Ballerup Lærerforenings holdning, at 
undervisning - uanset, hvad den kaldes - bedst varetages af uddannede lærere. Og eftersom det 
er lærere, der har ansvaret for elevernes læring, er det kun naturligt, at det er lærerne, der får 
den fulde undervisningsopgave tilbage. En dygtig lærer vil altid tilstræbe at få både mere bevæ-
gelse og praksisfaglighed ind i den faglige undervisning, hvor det giver mening og er muligt. 
 
Nye vejledende Fælles Mål 
Det var en enig forligskreds, der i maj 2017 besluttede, at folkeskolens færdigheds- og videns-
mål ikke længere skulle være bindende. Det betød, at bindingerne i Fælles Mål skulle løsnes, og 
dermed ville lærerne få et større professionelt råderum, hvorfor fagenes overordnede kompe-
tencemål og formål samt folkeskolens formål igen ville blive styrende for undervisningen. I 
marts 2018 blev vejledningen om læringsmålsstyring fjernet fra EMU. Udover at denne ændring 
havde en praktisk betydning for undervisningen, kan den symbolske betydning næsten ikke 
overvurderes. I beslutningen ligger en tillidserklæring til professionen og en erkendelse af, at 
læringsmålsstyringshysteriet var en fejlslutning.   
 
En rådgivningsgruppe blev nedsat, og i juni 2018 lanceredes anbefalingerne til at føre Fælles Mål 
ud i skolen3. Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeri-
et har efterfølgende holdt regionale møder i hele landet for at udbrede og drøfte de nye vejle-
dende måls betydning for praksis. Samtlige distriktsskoleledere fra Ballerup og repræsentanter 
fra Ballerup Lærerforening deltog i et sådant møde i Sorø, men det er egentlig vores opfattelse, 
at anbefalingerne ikke direkte vil medføre de store ændringer af praksis i Ballerup, da lærings-
målsstyret undervisning og synlig læring heldigvis ikke har været kommunalt omfavnet på sam-
me måde som i andre kommuner.  
 
Arbejdet med de nye vejledende Fælles Mål er nu fulgt op i den nye folkeskoleaftale, hvor ordet 
“læringsmål” ikke er nævnt. Til gengæld er der et helt afsnit med overskriften: “Øget didaktisk 
frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen”. Det er alt andet lige ganske nye toner, 
som klinger betydeligt bedre i vores lærerører.  
 
Selvom vi ikke har haft de samme udfordringer med den læringsmålstyrede undervisning i Balle-
rup, som man har haft i andre kommuner, mener vi, at rådgivningsgruppens anbefalinger inde-
holder vigtige budskaber, som er opbyggelige for alle lærere at høre. Af samme grund var lære-
ren og meningsdanneren, Mette Frederiksen, fra Syvstjerneskolen i Værløse udvalgt som fore-
                                                
2
 Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen   

3
 Anbefalinger til at føre nye Fælles Mål ud i skolen 

 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180612-praksisfaglighed-bliver-en-obligatorisk-del-af-udskolingen
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180620-raadgivningsgruppe-lancerer-anbefalinger-til-at-foere-nye-faelles-maal-ud-i-skolen
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dragsholder på medlemsweekenden på Frederiksdal i november. Her var overskriften: ”For-
målsstyret undervisning”. Mette Frederiksen afviser som sådan ikke den læringsmålstyrede un-
dervisning, men mener, at det er os lærere, der skal udvælge, hvad der giver mening. Fx fortæl-
ler hun altid eleverne, ”hvorfor de skal lære det”, og ”hvad det er, de skal bruge det til”. Men 
fokus bør bevæge sig fra læringsmålstyring og synlig læring, hvor der er fokus på det snævert 
målbare, til formålsstyret undervisning, med større fokus på dannelse og indfrielse af folkesko-
lens brede formål. For Mette Frederiksen er det helt centralt, at det er os lærere, der definerer, 
hvad vi vil med skolen, og hvad der skal til for at være en professionel lærer, ellers gør andre det 
for os til stor skade for skolen.  
 
I henhold hertil er der en vigtig forbedring i folkeskoleaftalen, idet formålsparagraffen nu poin-
teres på det kraftigste, og det understreger samtidig vigtigheden af, at Danmarks Lærerforening 
arbejder videre med at definere et folkeskoleideal, hvilket blev sat på hold under OK18, men 
forventes besluttet på kongressen til efteråret. På samme måde er det vigtigt, at vi holder liv i 
drøftelsen af, hvad det vil sige at være en professionel lærer. Et godt udgangspunkt for en sådan 
drøftelse kunne være det stadigt aktuelle professionsideal, som Danmarks Lærerforening vedtog 
helt tilbage i 2002. Når vi påberåber os professionel dømmekraft, skal det naturligvis også af-
spejles i den enkelte lærers virke. 
 
Regeringens erhvervsskoleudspil, “Fra folkeskole til faglært”, og lokale konsekvenser 
Før sommerferien blev forligskredsen omkring folkeskolen enig om, at alle elever fra skoleåret 
2019/2020 skal have mindst et praksisfagligt fag i to lektioner om ugen i 7.-8. klasse med henblik 
på at styrke optaget på erhvervsuddannelserne. 
 
I efteråret 2018 blev dette krav yderligere skærpet, da det blev aftalt at indføre obligatoriske 
prøver i fagene i 8. klasse, som tæller med i vurderingen af, om eleven har bestået afgangsek-
samen. Selve den obligatoriske prøve er endnu ikke beskrevet, hvilket desværre ikke er en ual-
mindelig arbejdsgang fra lovgivers side.  
 
Eleverne skal som minimum have mulighed for at vælge håndværk og design, mens det bliver op 
til skolerne at vælge, om de kan tilbyde de andre praktisk/musiske fag: Billedkunst, madkund-
skab og musik. Samtidig åbnes der op for, at erhvervsskolelærere kan undervise i folkeskolen, og 
de nuværende barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder fjernes. Alt sammen for at 
“folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme”, som der står i regeringens udspil. 
 
Selv om vi deler ambitionen om, at flere elever skal klædes på til at tage et selvstændigt kvalifi-
ceret valg af ungdomsuddannelse, hvor gymnasiet ikke vælges pr. automatik, er vi dybt uenige i 
måden, hvorpå man politisk har valgt at gennemføre det. For endnu en gang har man i den gode 
sags tjeneste indført lovgivning, der i praksis hæmmer den enkelte skoles mulighed for at finde 
egnede veje til at skabe en mere praktisk/musisk-orienteret undervisning i udskolingen og en 
mere kvalificeret UU-vejledning. Begge disse indsatser er desuden i forvejen i fuld gang i Balle-
rup. 
 
Der er netop indført linjer i udskolingen, hvor linjelærerne har ydet en kæmpe indsats i forhold 
til at få defineret, beskrevet og undervist efter de nye linjers mål og indhold. Valgfagstimerne og 
den understøttende undervisning er en vigtig del af linjeopbygningen og bærer allerede i sig selv 
en særlig målsætning om at skabe en mere sammenhængende skoledag med varieret undervis-
ning, hvor åben skole og kontakt til lokalområdets virksomheder og foreningsliv tilgodeses. 
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Den nye lovgivning sætter et gedigent benspænd ind over for videreudviklingen af dette arbej-
de. De nyetablerede linjer skal tilrettes den nye lovgivning, og det betyder uvægerligt, at linjerne 
allerede år to efter oprettelsen skal redefineres og beskrives igen. En uvelkommen opgave, som 
næppe er særligt befordrende for lærernes ejerskab eller motivation til skoleudvikling. 
 
Heldigvis står vi som lærere ikke alene med disse frustrationer. Både fra ledelses-, forvaltnings, 
og lokalpolitisk side ville man gerne have været denne lovgivning foruden, og vi er fortrøstnings-
fulde i forhold til, at man i samarbejde med ledelse og politikere kan finde fornuftige lokale løs-
ninger, der balancerer lovgivningens krav og den enkelte skoles allerede igangsatte initiativer.  
 
 

4.1.3. Skolestruktur og -udvikling  
Det er nok ikke gået en eneste lærers næse forbi, at der har været ekstremt stort tryk på foran-
dringerne over hele linjen de seneste efterhånden fem års tid. Meget rammer os udefra - ikke 
mindst fra Christiansborg - men vi er også ansat i en kommune, som ikke holder sig tilbage fra 
gode idéer og udviklingsønsker: En ambitiøs børne- og ungdomskommune på godt og ondt.  
 
Evaluering af skolestrukturen 
I foråret 2018 færdiggjorde VIVE rapporten ’Evaluering af ny skolestruktur i Ballerup’, og juste-
ringer af skolestrukturen har da også længe været påkrævet. Vi glædede os over, at kommunen 
denne gang entrerede med et eksternt konsulentfirma, som begik en grundig, afbalanceret 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. I vores høringssvar 
valgte vi dog at formulere ni anbefalinger i stedet for at genfremføre tidligere kritik4.  
 
Da vi ved, at skolestrukturen fylder meget på de enkelte skoler, har det været vigtigt for os at få 
høringssvaret ud at gå på alle skoler. Det har vi forsøgt ved at have det på som et fast dagsor-
denspunkt på de faglige møder, hvor formandskabet har deltaget, ligesom det også var et dags-
ordenspunkt på den årlige temadag for tillidsrepræsentanter, -suppleanter og arbejdsmiljøre-
præsentanter.  
 
Mange af de tilbagemeldinger, vi har fået, går på “linjer i udskolingen”, og vi noterer os, at man 
fortsat diskuterer den optimale placering og struktur for linjeklasser, ligesom der fortsat er op-
mærksomhed på problematikken vedrørende elevernes valg af linjer. På nogle skoler har det 
resulteret i klasser med så skæv en fordeling af elever med særlige udfordringer, at det har haft 
alvorlige arbejdsmiljømæssige konsekvenser for klassens lærere. Overordnet set har linjerne 
dog fået en god start på skolerne i Ballerup, og tilbagemeldinger fra alle parter har generelt væ-
ret positive.  

 
Tests og prøver 
I vores arbejde med at kortlægge og dokumentere ”udefrakommende” opgaver har vi forsøgt at 
lave en optælling af de tests, som er obligatoriske gennem skoleforløbet. Vores optælling ligger 
på ca. 40 test plus lærerens egne evalueringer samt termins- og afgangsprøver. Tallet skal tages 
med det forbehold, at der er forskellige praksisser på skolerne. De Nationale Tests står for en 
1/4 af testsene, og ellers er hovedparten test, der omhandler sprog, skriftlighed og læsning.  
 

                                                
4
 BLF mener 

http://kreds21.dk/politik/blf-mener
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Er ca. 4 årlige tests så for meget? Det findes der næppe et entydigt svar på, men selve det, at 
data tillægges større og større værdi, mener vi, er en bekymrende tendens. Forskningsmæssigt 
er der klar evidens for, at styring efter bedre, målbare resultater - det være sig i afgangsprøver, 
kommunale læseprøver eller Nationale Tests - indebærer en risiko for, at læreren i for høj grad 
tilpasser sin undervisning til prøverne og således udfører en mere snæver undervisning, såkaldt 
”teaching to the test”.   
 
Den årlige gennemgang af skolens resultater, der samles i kvalitetsrapporten, fylder typisk me-
get i skolebestyrelserne, og det bliver ofte en forfladiget diskussion, hvor skolen modtager ros 
eller kritik ud fra tal, som ikke nødvendigvis i sig selv siger meget om skolens kvalitet. I disse ti-
der er det særdeles vigtigt at rette fokus mod lærernes professionelle stemme, som let kan 
overdøves af tallenes magt. 
 
’Udefrakommende’ opgaver 
Mange lærere oplever, at de har fået mindre indflydelse på egen undervisning siden folkeskole-
reformens udrulning. Nedenfor har vi indsat en ordsky, som er et kondenseret og sikkert også 
ufuldstændigt billede af, hvor mange nye og skærpede krav og opgaver, folkeskolen og lærerne i 
Ballerup har måttet håndtere siden 2013. 
 
I Ballerup Lærerforening er vi endnu ikke færdige med kortlægningen af de udefrakommende 
opgaver, men tendensen er klar. Det tyder faktisk på, at vi ikke bliver overdænget med kommu-
nale opgaver fra politikerne i Ballerup. Der ligger en række obligatoriske krav om deltagelse i 
forskellige innovative undervisningsforløb og kommunale konkurrencer på mellemtrinnet, men 
det kan næppe alene forklare, hvorfor mange lærere oplever at blive overbebyrdet med opga-
ver. Og vi mener i øvrigt, at der i et fælles skolevæsen også skal være noget at være fælles om, 
omend det selvfølgelig kræver en opmærksomhed på, at sådanne projekter skal være nemme at 
gå til og helst skal være en hjælp frem for en belastning for det enkelte lærerteam. 
 
Uden på nogen måde at fritage lokalpolitikerne for ansvar, er det nok snarere den uvelkomne 
folkeskolereform - med alle dens medfølgende, topstyrede indsatser finansieret af vores forbe-
redelsestid - der er forklaringen på, at den enkelte lærer kan sidde med en følelse af magtesløs-
hed og indsnævret råderum, fx over for åbenlyst problematiske ”skal-opgaver” som arbejdet 
med digitale elevplaner i Meebook. 
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Digitalisering, Meebook og elevplaner  
Digitaliseringen fylder mere og mere på skolerne i Ballerup, og forandringerne er til at få øje på. 
Fra mellemtrinnet og op får alle elever en Chromebook som arbejdsredskab, årsplaner og un-
dervisningsforløb planlægges i Meebook, ligesom den digitale elevplan og UPV også ligger her. 
PLC´s materialeindkøb har ændret sig markant, så størstedelen af budgettet nu går til digitale 
læringsportaler frem for bøger. Der er nu krav om, at alle elever skal arbejde med kodning, lige-
som LAB-projekter også er prioriteret.  
 
I Styrelsen drøfter vi jævnligt, at især Meebook frustrerer lærere og elever. Platformen opfattes 
som styrende, ensrettende og begrænsende i forhold til en varieret undervisning. Frustrationer-
ne går også på tekniske problemer i forhold til delingsfunktioner og sammenhænge mellem por-
talens hovedområder: Årsplaner, undervisningsforløb og elevplaner samt organisering og struk-
tur fra henholdsvis elev/lærer- og forældresynsvinkel. 
 
Vi hører også, at elevernes brug af Chromebooks og smartphones nødvendiggør tydeligere 
rammesætning, både på klasse- og skoleniveau gennem aftalte politikker og retningslinjer. For 
med digitale undervisningsforløb er der altid en risiko for, at den enkelte elev bliver afledt af 
den digitale verdens mange muligheder for sociale fællesskaber og underholdning.  
 
En tredje opmærksomhed er, at læringsmålstyret undervisning fortsat er en meget anvendt 
skabelon i de digitale undervisningsforløb på de førende læringsportaler og fylder en del i den 
læringsledelse, som de pædagogiske ledere bedriver. 
 
Som en konsekvens af alt dette har vi taget initiativ til oprettelsen af en tværgående digitalise-
ringsgruppe med det formål at skabe et rum, hvor fælleskommunale pædagogiske og didaktiske 
diskussioner omkring ovennævnte problematikker kan føre til fornuftige løsninger for de enkel-
te skoler. Initiativet er blevet taget overordentligt godt imod af forvaltningen, og i skrivende 
stund er gruppen nået frem til en kommunal anbefaling på elevplansproblematikken i Meebook, 
som skal danne udgangspunkt for en drøftelse af skolernes lokale arbejdsgange.  
 
Naturligvis kunne vi have tænkt os en større frisættelse fra lovgivningens ordlyd, men vi må 
samtidig erkende, at vi ikke kan vælge lovgivningen til og fra efter forgodtbefindende. Selvom 
det af og til kunne være belejligt. Det er i øvrigt en balancegang at vurdere, hvor meget vi som 
lærerforening skal spille med og være konstruktive og igangsættende omkring initiativer, der 
ikke ligefrem har groet i vores baghave, fordi der altid vil være en risiko for, at vi kan blive 
spændt for en vogn, hvor vi dybest set ikke har anden funktion end at legitimere implemente-
ringen af en - i dette tilfælde - problematisk lovgivning. I disse sager er Styrelsens diskussioner, 
vurderinger og beslutninger uvurderlige og rammesættende for vores fortsatte samarbejde med 
kommunen. 
 
Med den nye folkeskoleaftale nedsættes en national rådgivningsgruppe, der skal se på, hvordan 
man kan lave en forenklet elevplan og integrere uddannelsesplanen med fokus på, at kerneop-
gavens udførelse er vigtigere end registreringen af den. Elevplanen skal opleves som et brugbart 
og let tilgængeligt redskab, der understøtter samarbejdet mellem elever, forældre og skole om 
elevens udbytte af undervisningen og arbejdet med elevens uddannelsesvalg. Noget lignende er 
formuleret før, men rådgivningsgruppen har - i modsætning til vores lokale digitaliseringsgruppe 
- direkte adkomst til lovgiverne, og meget tyder i det hele taget på, at der er mere hold i intenti-
onen denne gang, hvilket er meget velkomment. 
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4.1.4. OK18  
Hvad vi var vidner til op til og under forhandlingerne om OK18, var en sand revitalisering af fag-
bevægelsen; en ægte bevægelse for et bedre og mere retfærdigt samfund. Det fornyede sam-
menhold er måske det største og vigtigste resultat ved OK18, for selve overenskomstresultatet 
blev i store træk ”defensivt” - et forsvar for allerede erhvervede rettigheder.  

 
De faglige organisationer på tværs af det offentlige område organiserede op til og under for-
handlingerne i Forligsinstitutionen kampagnen ’En løsning for alle’. Kampagnen var stærkt med-
virkende til at skabe og fastholde et momentum i forhandlingerne, fordi det blev anskueliggjort, 
at der var bred opbakning - både blandt de offentligt ansatte og i befolkningen generelt - til det 
synspunkt, at offentligt ansatte skulle have en fair andel i det økonomiske opsving i samfundet 
på linje med de privatansatte. 
 
Der var i hele overenskomstforløbet en meget stor mobilisering af medlemmer og tillidsvalgte. 
Der gennemførtes mange demonstrationer, og den store mobilisering gav sympati i offentlighe-
den og lagde pres på arbejdsgiversiden. TR-stormødet den 22. marts 2018 i Fredericia på tværs 
af snart sagt alle faglige organisationer cementerede den fælles indsats.  
 
Begrebet ”Musketer-ed” kom til at fylde meget, særligt i den offentlige debat. Selve begrebet 
havde forskellig udlægning, alt efter hvem der udtalte sig. Men begrebet dækkede over, at det 
på arbejdstagersiden blev besluttet at sætte alle forhandlinger på hold, indtil der var realitets-
forhandlinger omkring arbejdstiden på underviserområdet. Denne beslutning lagde et voldsomt 
pres på arbejdsgiverne og signalerede sammenhold i fagbevægelsen, men den lagde også et 
stort pres fra de andre faglige organisationer på Lærernes Centralorganisation for at finde et 
kompromis og acceptere et ringere resultat end ønskværdigt. Ud over lærernes arbejdstid hand-
lede musketereden om reallønsfremgang og parallel lønudvikling i forhold til de privatansatte og 
om retten til den betalte spisepause for de grupper, der i forvejen havde den som en del af de-
res overenskomst. 
 
I perioden omkring Store Bededag blev der i Forligsinstitutionen indgået overenskomstaftaler 
for de kommende tre år på hele det offentlige område. Først på det regionale, senere på det 
kommunale og til sidst på det statslige område.  
 
Det lykkedes ikke Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening at opnå enig-
hed om en arbejdstidsaftale, der kunne erstatte Lov 409. Det betyder, at arbejdstiden fortsat 
reguleres af Lov 409, hvilket er dybt beskæmmende.  
 
I stedet opnåede parterne enighed om et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid i over-
enskomstperioden. Forhandlingerne om en arbejdstidsaftale tager afsæt i en undersøgelses-
kommissions forudgående arbejde, den såkaldte ’Lærerkommission’. En af de store forhindrin-
ger for at parterne kunne indgå en arbejdstidsaftale var bl.a., at der ikke var et fælles billede af, 
hvilke regler der bedst regulerer lærernes arbejdstid og passer til arbejdet på en skole, der er 
organiseret i et helt skoleår, ”årsnormsmodellen”. En fælles kommission og en forpligtelse til, at 
kommissionens anbefalinger skal danne grundlag for nye forhandlinger om arbejdstid i perio-
den, skaber forhåbentlig et grundlag for, at der næste gang kan forhandles ud fra et mere fæl-
les, retvisende billede.  
 
Derudover blev parterne enige om at udvikle et fornyet konstruktivt samarbejde om folkeskolen 
og i fællesskab sikre en folkeskole, der kan fastholde og rekruttere dygtige og engagerede lære-
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re, og som har rammer, der understøtter, at lærere og ledelse kan lykkes med deres opgaver. 
Den såkaldte ”Ny Start”. 
 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling fik gennemgået resultatet på den ekstraordinære 
generalforsamling den 14. maj. 16 medlemmer af Styrelsen anbefalede at stemme JA, mens én 
anbefalede at stemme NEJ. Afstemningen blev afsluttet med det resultat, at 74,6 % havde stemt 
JA, mens 25,4 % havde stemt NEJ. 77,8 % af Danmarks Lærerforenings medlemmer stemte, hvil-
ket er rekord. I Ballerup fordelte stemmerne sig således, at 71,40 % stemte JA, mens 28,60 % 
stemte NEJ. I alt nåede vi en stemmeprocent på 82 %, hvilket var lidt over landsgennemsnittet.  
 
 

4.1.5. Lokalaftalen og andre aftaler    
Ligesom det var tilfældet med OK18, havde vi også et særdeles langstrakt og kompliceret for-
handlingsforløb om en ny lokalaftale. Lokalaftalen blev underskrevet den 22. maj, og forud her-
for havde vi gennemført en perlerække af forhandlingsmøder om både arbejdstid og løn, som 
indledtes medio januar.   
 
Lokalaftaleforhandlinger er altid vanskelige, og de har hver gang indeholdt deres særlige udfor-
dringer. Det er aldrig let. Men Ballerup Kommunes beslutning om ikke længere at ville være løn-
førende, gjorde denne omgang til den sværeste længe, måske nogensinde. Og således kom det 
samlede aftalekompleks også til at indeholde en blanding af forbedringer (omkring arbejdstid) 
og forringelser (omkring løn). 
 
Det var et både kontroversielt og modsatrettet resultat, som generalforsamlingen blev bedt om 
at tage stilling til den 14. maj: Udsigten til løntilbageholdenhed - umiddelbar lønnedgang for 
nogle medlemsgrupper - kombineret med et lavere undervisningsmaksimum og større fleksibili-
tet. En enig Styrelse anbefalede at stemme JA, og det viste sig da også, at et overvældende fler-
tal vurderede, at resultatet samlet set var så tilfredsstillende, at det kunne stemmes hjem. Der 
blev afgivet 192 stemmer, heraf var én stemme blank, 182 stemte JA, og 9 stemte NEJ.  
 
Det er vores indtryk, at der - mere end et halvt år inde i den nye lokalaftales løbetid - altoverve-
jende er tilfredshed med de forbedringer, som vi opnåede. Medlemmerne oplever heldigvis, at 
det lavere undervisningsmaksimum og den øgede fleksibilitet har haft positiv betydning og kan 
mærkes i dagligdagen, men der er fortsat en forståelig frustration over lønresultatet.  
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution 
 
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 lokale sammenstød og uenig-
heder mindst lige så ofte beror på misforståelser eller kommunikationsbrist som på egentlig 
uenighed. Hvorom alting er, må vi konstatere, at der er endog meget langt imellem uenigheds-
sager om arbejdstid, hvilket er en god markør for, at samarbejdet fungerer, og der løbende fin-
des rimelige løsninger og kompromisser.  
 
Løn  
Som en del af lokalaftalekompromisset indgår altså reduktionen i de lokale løndele. Det er vores 
vurdering, at der ikke vil være medlemmer, som kommer til at opleve en decideret reallønsned-
gang, når vi ser den samlede 3-års periode under ét. Men lokallønsreduktionen og OK18-
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lønstigningen falder ikke i takt, så der vil være perioder, hvor det er helt reelt at tale om en de-
cideret lønnedgang.   
 
I Netop Nu fra juni 2018, som ligger på hjemmesiden5, findes en oversigt over, hvad der sker 
hvornår, så interesserede medlemmer kan følge med. Det er vigtigt endnu en gang at under-
strege, at oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i gennemsnit. Ønskes en præcis bereg-
ning, skal den foretages individuelt, da mange faktorer har betydning.  
 
Ballerup Kommunes lønstrategi 
Kommunens beslutning om ikke længere at ville være lønførende rammer naturligvis ikke blot 
os lærere. Alle faggrupper er blevet mødt med forringelseskrav, og det varierer ganske betyde-
ligt, hvordan (eller om) de enkelte forhåndsaftaler er blevet landet. I skrivende stund er flere 
faggrupper fortsat i gang med deres respektive forhandlinger, og det har for flere grupper ført til 
stor bitterhed og et betændt samarbejde med kommunen. Det undgik vi, fordi vi formåede at 
lande et resultat, som begge parter kunne se sig selv i, hvilket er positivt for det fremadrettede 
samarbejde og for fremtidens forhandlingsmuligheder.   
 
 

4.1.6. Inklusion og specialundervisning 
Inklusion er et afsindigt komplekst tema, som trækker tråde ind i alle dele af vores og skolens 
vilkår og forhold. I beretningen har vi valgt et behandle temaet under ’Skole- og aftalepolitiske 
forhold’, selvom det ligeså vel kunne have været placeret under ’Arbejdsmiljøforhold’.  
 
BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) 
BAL er i gang på andet år, og det betyder, at alle skoler nu er bekendte med BAL. Formålet er at 
sikre fælles sprog og systematik på 0-25 års-området. Det er højtprioriteret, hvilket underbygges 
af, at Center for Børne- og Ungerådgivning har omtrent 30 uddannede BAL-facilitatorer, der ar-
bejder med systematisk og praksisnær træning på skolerne.  
 
Ballerup Lærerforening har fra start bakket op om formålet - dog med en vis skepsis - og nu hvor 
alle skoler er i gang med at afprøve BAL, modtager vi da også fra tid til anden bekymrende tilba-
gemeldinger. Mange oplever, at det er svært at få tiden til at hænge sammen. Kursusgangene 
og træningsseancerne er ofte finansieret af tiden fra den fælles forberedelse, da gennemførsel 
af BAL-modellen ofte ikke kan nås på et teammøde. Når der opnås mere erfaring med modellen, 
vil det givetvis mindske tidsforbruget, men det er og bliver en tidsrøver, som kun er tiden værd, 
når problemstillingerne har en vis kompleksitet. Hvis BAL for alvor skal slå rod og have langtids-
holdbarhed i praksis, forudsætter det - som for al anden skoleudvikling - at der afsættes den 
fornødne tid i dagligdagen.   
 
BAL er et godt redskab til at analysere læringsmiljøer, men det er ikke løsningen på alle inklusi-
onsproblemer. Der er fortsat en oplevelse af, at ”systemet” handler for langsomt. Skolerne står 
for ofte med en opgave, som de ikke umiddelbart kan løse, og derfor er inklusionen bestandigt 
dagsordenssættende på alle skoler.  
 
Ændringen af ressourcetildelingsmodellen på det specialiserede område 
Efter endt høringsperiode er det netop blevet besluttet, at ressourcetildelingsmodellen på det 
specialiserede område ændres. Den slags er teknisk, men det handler grundlæggende om, at 

                                                
5
 Netop Nu, maj/juni 2018 

https://www.dlf.org/media/11479116/overblik-loenudvikling.pdf
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der skal lægges flere penge ud til skolerne til forebyggende foranstaltninger med henblik på at 
nedbringe andelen af elever, som får brug for stærkt vidtgående og enormt ressourcekrævende 
undervisningstilbud.  
 
Vi er i Styrelsen positive over for tankegodset i den nye ressourcetildelingsmodel, og vi deler 
fortsat overordnet den behjertede ambition om, at færre børn skal undervises i specialiserede 
undervisningstilbud og flere skal undervises i almenskolen. Men vi konstaterer samtidig, at rigtig 
mange lærere oplever den som utopisk. Inklusionen har uomtvisteligt været direkte årsag til, at 
arbejdsmiljøet på skoleområdet er blevet stadigt mere kritisabelt.  
 
Der bør arbejdes på klarere enigheder om, hvad et fællesskab er, hvor og hvornår fælleskaber 
findes og opstår, og hvordan fællesskabsbehovet kan variere alt efter hvilke børn, det handler 
om. 
    
Skal vi for alvor tro på den ambition, som er indeholdt i børne- og ungestrategien, er vi nødt til 
at have vished for, at der tilvejebringes de fornødne ressourcer til at iværksætte de påkrævede, 
forebyggende initiativer i almenundervisningen og til løbende at etablere støtteforanstaltninger 
om nødvendigt. Det kan den nye ressourcetildelingsmodel forhåbentlig medvirke til - især hvis 
det betyder, at der også ansættes flere lærere i skolevæsenet. For der mangler hænder til at 
løfte de mange opgaver, og arbejdspresset betyder, at alt for mange lærere føler sig udslidte og 
utilstrækkelige, hvilket er oprørende og stærkt uheldigt for elevernes undervisning.  
 
Ballerup Lærerforenings fulde høringssvar til ændringen af ressourcetildelingsmodellen kan læ-
ses på hjemmesiden. 
 
 

4.1.7. De mindre medlemsgrupper 
Danmarks Lærerforening har over de senere år haft en særlig opmærksomhed på de såkaldte 
mindre medlemsgrupper. I Ballerup er der tale om børnehaveklasseledere, ansatte i PPR (logo-
pæder, pædagogiske vejledere og psykologer), ansatte på special-skoler/arbejdspladser, UU-
vejledere samt professionsbachelorer i kost og ernæring. Det er ikke alle grupper, der er rele-
vant ”nyt” fra.  
 
Børnehaveklasselederne  
Vi har en stolt tradition for at sidestille lærere og børnehaveklasseledere i vores forståelse og 
aftaler. Sådan er det fortsat. At være børnehaveklasseleder er hårdt arbejde i en udsat position. 
Der skal år efter år investeres uanede kræfter i at få overgangen fra børnehave- til skoleliv til at 
forløbe så godt som muligt, og næsten hvert forår er man som børnehaveklasseleder jaget vildt, 
når skoleindskrivningen er overstået, og skolevæsenet har overblik over dannelsen af de kom-
mende 0. klasser. Man ved aldrig, om man er købt eller solgt, og det er en tilbagevendende be-
lastning, som vi ikke kan gøre andet ved end at støtte medlemmerne.     
 
Der er igen i år truffet beslutning om, at der oprettes færre børnehaveklasser end det foregåen-
de år. Det er en ærgerlig udvikling, som dog nok vil ændre sig over de kommende år, idet børne-
tallet - efter de senere års fald og den nuværende stagnering - ser ud til at stige fremadrettet.  
 
På sidste års møde mellem formandskabet og børnehaveklasselederne blev konsekvenserne af 
de meget store 0. klasser, med 26-28 elever, fremhævet. Der er ingen tvivl om, at en god skole-
start er afgørende for et godt skoleliv, og det understøttes af forskningen, som peger på, at en 
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dårlig skolestart kan have negativ langtidseffekt i trivsel, udvikling og læring. I Ballerup Kommu-
nes velkomstfolder6 til forældre bliver dette også fremhævet, ligesom tryghed er et bærende 
princip. Ved så store klasser, er der en betydelig risiko for en utryg skolestart med uheldige lang-
tidseffekter. Ballerup Lærerforening mener, at skolerne bør understøtte en god skolestart ved at 
undgå så høje klassekvotienter vel vidende, at det er en svær balancegang mellem økonomisk 
bæredygtighed og pædagogiske hensyn. Ressourcetildelingsmodellen understøtter en lavere 
klassekvotient, men det kræver, at det følges op af praksis, hvilket glædeligvis kommer til at ske 
i det kommende skoleår, hvor den gennemsnitlige klassekvotient ligger på 23 elever med, 25 
elever som det højeste. 
 
PPR (C-BUR) 
’Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’ har sit ophæng i folkeskoleloven og i bekendtgørelsen om 
folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand. I disse år er fokus 
stærkt rettet mod inklusionsstrategien, ’Fællesskab for alle - alle i fællesskab’. Herunder ligger 
de to indsatser: ’Fællesskabsmodellen’ og ’BAL’. Som lærer møder man fx PPR gennem arbejdet 
med BAL, hvor PPR-medarbejdere fungerer som facilitatorer, indtil teamkoordinatorerne selv 
kan løfte opgaven.  
 
Arbejdet med Fællesskabsmodellen handler om at skabe en socialfaglig struktur, der tidligt op-
sporer mistrivsel blandt børn og unge med det formål at bringe det enkelte barn så tæt på al-
menområdet som muligt. Det foregår især gennem koordineringskonferencer omkring børne-
fælleskabet og det pågældende barn i mistrivsel. Koordineringskonferencerne er tværfaglige, da 
skole, det sociale område og PPR her vil samarbejde om videre tiltag. 
 
De sidste 8 år har PPR været placeret i C-BUR, hvormed skolevæsenet og PPR ikke har været 
placeret i samme forvaltning/center. Vi stillede derfor igen i år i et høringssvar spørgsmålet, om 
PPR’s placering i C-BUR er den organisatorisk rigtige? Fx er der betydelige problemer i ansvars- 
og opgavefordelingen mellem skolernes ressourcecentre og PPR, hvilket muligvis skyldes uklar-
hed i ledelsesstrengen. Skolevæsenet bruger forholdsmæssigt mange ressourcer på PPR, så det 
er vigtigt, at de forløses til gavn for eleverne, hvilket desværre fortsat ikke synes at ske på et 
tilfredsstillende niveau.     
 
UU-vejledningen  
På folkeskolerne er der fra 1. august 2018 ansat eller udpeget skole- og uddannelsesvejledere, 
som forestår forløbene, introducerer de unge til ungdomsuddannelserne og sikrer en rådgivning 
i forhold til uddannelsesvalg. Indsatserne spiller sammen med uddannelsesvejledningen ved 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som i øjeblikket varetages af UU-Vestegnen, men 
pr. 1. august 2019 hjemtages til Ballerup Kommune. De elever, som ikke erklæres uddannelses-
parate i 8. klasse, får individuel vejledning ved UU. 
 
Det er politisk besluttet, at UU-opgaven forankres i Ungeafsnittet i ’Center for Arbejdsmarked’ 
ud fra devisen om, at en relativ stor andel af de unge i målgruppen vil profitere af nærheden til 
arbejdsmarkedsområdet. Det er vi fra Ballerup Lærerforenings side ikke enige i, idet 90 % af UU-
vejledernes opgaver vedrører grundskoleområdet, hvorfor en placering i ’Center for Børne- og 
Ungerådgivning’ (C-BUR) eller ’Center for Skoler, Institutioner og Kultur’ (C-SIK) synes væsentligt 
mere oplagt. 
 

                                                
6
 Fælles om en god skolestart - Ballerup Kommune 

https://ballerup.dk/sites/default/files/faelles_-_om_en_god_skolestart_net.pdf
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Vi følger under alle omstændigheder udviklingen og ser frem til at byde nye medlemmer af Bal-
lerup Lærerforening velkommen på den anden side af sommerferien.  
 
 

4.1.8. Efter-/videreuddannelse og vikardækning   
I Ballerup har vi gennem arbejdstidsaftalen forpligtet os på at finde modeller, som kan mindske 
brugen af ikke-læreruddannede vikarer og opkvalificere vikardækningen med uddannede lære-
re.  
 
Denne indsats flugter fint med folkeskoleaftalen, der ligeledes sætter ord på problematikken. 
Svagheden for begge ”aftaler” er, at de i udgangspunktet er ressourceneutrale. På den anden 
side må det være muligt at gøre et vist indhug i det ret så omfattende vikarbudget og veksle det 
til flere lærerstillinger på en hensigtsmæssig måde.  
 
Et andet ben i opkvalificeringen er, at man har fastholdt undervisningskompetencebegrebet fra 
folkeskolereformen med den ændring, at skoler og kommuner skal have længere tid til at nå 
målet om ’fuld kompetencedækning’, dvs. de 95 %. Fristen for målsætningen bliver derfor nu 
udskudt fra 2020 til 2025. Tilsvarende udskydes delmålet om 90 % til 2021. 
 
Andelen af undervisningstimer i Ballerup Kommune, der varetages af en lærer med undervis-
ningskompetence i det pågældende fag, er lavere end landsgennemsnittet og er dermed stadig 
langt fra at nå målet om fuld kompetencedækning. Andelen er dog stigende, og Ballerup følger 
den nationale udvikling. Siden skoleåret 2013/2014 er kompetencedækningen steget med 7,1 
procentpoint. Ballerups strategi har over årene ændret sig fra at gennemføre uddannelse i eks-
tra linjefag til såkaldte “fyldige kurser” af 35-40 timers varighed. Begge dele kvalificerer til un-
dervisningskompetence. Da billedkunst er det fag i Ballerup med lavest kompetencedækning (42 
%), er det her, kommunen har prioriteret ressourcerne, men også kulturfagene og begynderen-
gelsk har været indsatsområder.  
 
I indeværende skoleår har kommunen - i erkendelse af, at UU-vejledernes opgavevaretagelse 
oven på reformen fra 2013/2014 begrænsede sig til vejledning af de ikke-uddannelsesparate 
elever - påbegyndt uddannelse af skolevejledere på alle skoler i Ballerup. Et hovedformål med 
denne uddannelse er netop, at alle elever skal modtage vejledning og have mulighed for at fore-
tage et reflekteret ungdomsuddannelsesvalg. På trods af startvanskeligheder med at få arbejds-
tiden til at passe for skolevejlederne hører vi, at uddannelsen er værdsat, og at der allerede nu 
er et godt samarbejde og sammenhold i skolevejledergruppen, hvilket må siges at være et godt 
udgangspunkt for det fremtidige arbejde. 
 
 

4.1.9. Øvrige forhold 
Der er altid sket meget mere i årets løb end dét, der finder vej til beretningen - der må priorite-
res. Nedenfor er dog medtaget nogle vigtige (skole)politiske forhold, der er lidt uden for katego-
ri, men som medlemmerne ikke skal snydes for.    
 
Michaelskolen  
En historisk begivenhed har fundet sted i år, idet 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, dog i Ballerup 
Kommune. Den har indtil nu været organiseret af Frie Skolers Lærerforening, men med den nye 
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gymnasielov har Steinerskolen fået lov til at oprette HF, og det betyder, at der nu er tale om en 
gymnasial grundskole, som af historiske grunde organiseres af Danmarks Lærerforening. 
 
Det har - helt som forventet - vist sig at være lidt af en udfordring, da skolen ingen fagforenings-
tradition har, og i øjeblikket er der hverken medlemmer eller en tillidsrepræsentant. Det satser 
vi på at få ændret, men vi er samtidig indstillet på at gå til denne udfordring med en vis tålmo-
dighed.  
 
Erik Schmidt-sagen - ytringsfrihed 
Danmarks Lærerforening vandt den 30. november 2018 en særdeles principiel sag om ytrings-
frihed, da Erik Schmidt trak det længste strå i Østre Landsret, som fandt, at det var uberettiget, 
at Odense Kommune i 2014 gav ham en advarsel for såkaldt 'negativ attitude'. En stor sejr for 
åndsfriheden, demokratiet og alle offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er bydende nødvendigt 
for folkeskolen, at vi lærere tager del i centrale beslutninger vedrørende skolens indhold, drift 
og udvikling og anerkendes for, at vores kritik altid udspringer af et behjertet forsøg på at skabe 
forbedringer. I Ballerup Kommunes arbejdsmiljøretningslinje er det da også formuleret, at der 
skal være ”opmærksomhed på at sikre, at ledere og medarbejdere giver udtryk for deres menin-
ger og holdninger, da professionel uenighed og kritik er en betydningsfuld og legitim del af vores 
samarbejdskultur.”  
 
Det er et område, der kræver tilbagevendende opmærksomhed. Især i en tid, hvor mindre ind-
flydelse på mere undervisning har været en rigtig dårlig arbejdsmiljøcocktail - flere medlemmer 
end tidligere har resigneret og undladt at ytre sig på skolens møder på trods af, at de har siddet 
inde med vigtige pædagogiske argumenter.  
 
Vi har også i Ballerup set eksempler på lærere, der er blevet indkaldt til samtale efter at have 
ytret sig kritisk på et skolemøde, hvilket - uanset rimelighed og måde - altid vil have en modere-
rende effekt på debatten. Forhåbentlig vil dommen være løftestang for, at lærernes professio-
nelle stemme bliver tydeligere artikuleret i arbejdet for den bedst mulige folkeskole.  
 
Skolen Sputnik 
Den 17. januar 2019 frikendte arbejdsretten Lærernes Centralorganisation for ulovlig blokade af 
Skolen Sputnik i forbindelse med en overenskomststrid om retten til at tegne overenskomst og 
organisere medlemmer. Blokaden har betydet, at ingen medlemmer af Danmarks Lærerforening 
har måttet søge arbejde på skolen, og den fortsætter derfor, indtil ledelsen på Skolen Sputnik 
accepterer at komme tilbage til forhandlingsbordet. 
 
Sagen er også principiel i den forstand, at der opstår flere og flere stærkt specialiserede private 
institutioner, der tilbyder at samle de elever op, som ikke kan inkluderes i folkeskolen. Mange af 
disse institutioner er kendetegnet ved manglende overenskomst og en uigennemsigtig økono-
miforvaltning.  
 
Ballerup Kommune benytter sig desværre også af den slags private tilbud, fordi der ikke altid 
findes alternativer. Ligesom Ballerup Lærerforening ønsker kommunen imidlertid, at de speciali-
serede tilbud i stedet blev varetaget tværkommunalt, men rent politisk er det desværre ofte 
svært at blive enige om økonomi og fysisk placering, hvorfor de private aktører har let ved at 
udnytte det vakuum, der ikke mindst er opstået oven på amternes nedlæggelse. Vi vil holde po-
litikerne op på deres holdninger og følge denne og lignende sager tæt. 
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4.2. Arbejdsmiljøforhold 
 
4.2.1. Det generelle arbejdsmiljøarbejde 
Hoved-MED godkendte i februar en temmelig ambitiøs retningslinje for arbejdsmiljø. Vi har i 
Ballerup Lærerforening holdt et møde med alle arbejdsmiljørepræsentanter, hvor de blev præ-
senteret for de væsentligste elementer i retningslinjen for at klæde dem på til opgaven med det 
videre arbejde lokalt på skolerne. 
 
Med to repræsentanter fra Styrelsen i underudvalget for arbejdsmiljø i Center-MED sikres et 
solidt aftryk på dagsordener og tematikker, eksempelvis arbejdet med påbud fra Arbejdstilsy-
net, social kapital, supplerende arbejdsmiljøuddannelser, APV samt den årlige arbejdsmiljødrøf-
telse. 
 
I Center-MED’s opsamling af tilbagemeldinger fra Lokal-MED’s årlige arbejdsmiljødrøftelser var 
der følgende opmærksomhedspunkter: 

 Samarbejdet med ’Center for Ejendomme’ i forhold til vedligeholdelse af bygninger og 
rengøring  

 Udfordringer i lærer/pædagog-samarbejdet 

 Samarbejde med ’Sekretariat for Digitalisering’ i forbindelse med ændret bestykning af 
printere 

 Fokus på arbejdet med uroskabende unge 

 Fortsat høje følelsesmæssige krav i arbejdet 

 Administrative procedurer, der spænder ben for kerneopgaven  

 Store forskelle i ambitionsniveauet i forbindelse med arbejdet med målingen af den so-
ciale kapital 

 
Indeklima projekt  
Real Dania har udvalgt 12 danske kommuner, som skal arbejde strategisk med indeklimaet på 
skolerne, og Ballerup Kommune er blandt de 12 kommuner. Ballerup er udvalgt til at samarbej-
de med GATE21. Skovlunde Skole, afd. Nord, har tidligere gjort sig positive erfaringer med ar-
bejdet med indeklimaet i samarbejde med GATE21, så det bliver spændende at følge. 
 
Lærerens dag 
Traditionen tro blev Lærerens Dag fejret den 5. oktober på skolerne. På alle skoler er det nu en 
fast tilbagevendende begivenhed, at der sker noget særligt på denne dag. I Styrelsen besluttede 
vi igen i år, at TR’erne skulle købe lidt godt til lærerne, fx morgenbrød eller kage. 
 
Der er stor forskel på, hvor meget ledelserne gør ud af dagen. Årsagen til dette kan være et - 
efter vores opfattelse - misforstået hensyn til, at der er flere personalegrupper på skolerne, og 
at man ikke ønsker at gøre forskel.  
 
 

4.2.2. Social kapital  
Kommunens årlige måling af den sociale kapital blev i 2018 gennemført i november måned. Vi 
har nu gennem tre år gennemført målingen med udgangspunkt i identiske spørgsmål. Der har 
dog over årene været forskellige fortolkninger af spørgsmålene lokalt på skolerne, hvilket kan 
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skabe en vis usikkerhed i sammenligningsgrundlaget. Til trods for det, kan man begynde at se en 
tendens i resultaterne af målingerne (se skemaet nedenfor). 
 
Gennem de tre år har det været de samme temaer, der har ligget med lavest social kapital i læ-
rernes besvarelser (involvering, samarbejdet med distriktsskolelederen og retfærdig opgavefor-
deling). I år er det dog kun spørgsmålet om involvering, som ligger med decideret lav social kapi-
tal, men sammenligningen over de tre år viser en pæn fremgang fra 45 % til 53 %. Sammenlig-
ningen viser desuden en generel fremgang inden for stort set alle temaer, hvilket er yderst posi-
tivt. 
 
Samtidig med den generelle fremgang er der afdelinger, der afviger fra denne udvikling med 
eksempelvis en lav social kapital måling. Det er typisk begrundet i særligt problematiske, aktuel-
le forhold. I år så vi en sådan måling for Hedegårdsskolens udskoling. Her tog ledelsen målingen 
så alvorligt, at man sendte eleverne tidligere hjem en dag og prioriterede ekstra tid til at arbejde 
med problematikkerne. 
 

 
 
4.2.3. Arbejdsskader og sygefravær 
Ballerup Kommune har trods en marginal stigning i sygefraværet over de tre første kvartaler i 
2018 samlet set fortsat en placering i en større midtergruppe af kommuner med små 5 % i syge-
fravær. Det skal tilføjes, at alle kommuner over tid oplever udsving i sygefraværet. 
 
Ballerup Bladet har for nylig givet spalteplads til en debat omkring sygefraværet i kommunen. 
Debatten opstod på baggrund af offentliggørelsen af en ministeriel undersøgelse, hvor Ballerup 
Kommune lå højt placeret. En højere sygefraværsprocent er ikke nødvendigvis bare skidt, da det 
kan være et udtryk for, at arbejdsgiveren tager godt hånd om sygemeldte og prioriterer en or-
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dentlig tilbagevenden til arbejdspladsen efter endt sygdom, hvilket efter vores opfattelse netop 
er årsagen i Ballerup. 
 
Arbejdsskader skal anmeldes 
En af arbejdsmiljørepræsentantens (AMR) og Arbejdsmiljøudvalgets (AMU) vigtigste opgaver er 
at sikre, at arbejdsskader anmeldes. Desværre er den tilbagemelding, vi får fra AMR og TR, at 
det til tider er svært at få overbevist vores medlemmer om, at de skal lave en skadesanmeldel-
se. Det skyldes, at det opleves som en belastning i en travl hverdag, og at mange medlemmer 
har svært ved at tro på, at det flytter noget, at man udfylder et skema.  

 
I det forløbne år har vi på vores møder med AMR drøftet problemet. Dokumentationen er afgø-
rende for at få anerkendt en eventuel arbejdsskadesag. Vi er derfor enige om at gøre en indsat 

for, at episoder som minimum registreres i et såkaldt riv/krads-skema. Registreringerne i et 

riv/krads-skema kan være vigtig dokumentation i en erhvervsskadesag, da man med registrerin-
gerne kan påvise, at der gennem længere tid har været psykiske/fysiske belastninger for et med-
lem. Samtidig kan dokumentationen være med til at påvise den generelle arbejdsmiljøbelast-
ning på skolerne.  
 
Vi har en entydig oplevelse af, at der er sket en stigning i antallet af episoder i indskolingen. Det 
er en tendens, som underbygges af en undersøgelse lavet af ’Det Nationale Forskningscenter 
For Arbejdsmiljø’. Af undersøgelsen fremgår det, at der er en stigning af episoder i indskolingen, 
at det oftest sker om eftermiddagen og at det typisk sker i forbindelse med, at der bliver stillet 
krav til eleven.  
 
Der er i 2018 anmeldt 74 arbejdsskader fra Ballerups skoler. Langt størstedelen af arbejdsska-
derne er forårsaget af udadreagerende elever. Antallet af anmeldte skader ligger nogenlunde på 
niveau med tidligere år. AMR er altid behjælpelig med at udfylde diverse dokumentationsske-
maer, og selvom det kan virke ligegyldigt - og som en ubekvem og uoverskuelig ekstraopgave - 
skal det gøres.  
 
 

4.2.4. Skolesager 
Primo 2018 var det uklart, hvorvidt Baltorpskolen stadig havde to påbud, ét for ’vold og trusler’ 
og ét for ’høje følelsesmæssige krav i arbejdet’. Arbejdstilsynet havde telefoniske samtaler med 
både den daværende distriktsskoleleder og centerchefen. Tilbagemeldingen fra disse samtaler 
til medarbejderne i overgangsperioden til den nuværende distriktsskoleleder var mangelfuld, 
hvilket betød, at det for mange var uklart, hvordan Arbejdstilsynet forholdt sig til forholdene på 
skolen.  
 
Der har i efteråret 2018 været afholdt nye gruppesamtaler med Arbejdstilsynet, som har resul-
teret i, at Baltorpskolen på ny har to påbud - ét for ’høje følelsesmæssige krav i arbejdet’ og ét 
for ’vold og trusler’. Der skal være iværksat foranstaltninger for at modgå påbuddene senest 1. 
juli 2019. 
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution.  
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4.3. Kursus- og organisationsforhold 
 
4.3.1. Danmarks Lærerforening  
Ballerup Lærerforening er i den privilegerede situation, at foreningens formand sidder i Hoved-
styrelsen. Det betyder, at der i mange tilfælde er kort vej fra lokale til nationale forhold og om-
vendt, hvilket vi forsøger at profitere af.  
 
Det forpligtende kredssamarbejde 
Vi har et godt og velfungerende samarbejde med de andre kredse på Vestegnen, der dels består 
af et formands- og næstformandsforum, hvor vi mødes jævnligt, dels af et mere fagopdelt sa-
marbejdsforum for arbejdsmiljø, pædagogik samt kursus- og organisering. Vi bruger disse fora til 
videndeling, inspiration og sparring samt til fælles udvikling og indsatser, da vi ofte har de sam-
me problemstillinger på tværs af kommunerne. Der er nedsat diverse arbejdsgrupper, der tager 
sig af specifikke områder. 
 
Det er ligeledes i dette regi, at vi hvert år arrangerer en stor temadag om arbejdsmiljø og skole-
politik for alle TRIO’er (leder, TR og AMR).  
 
Danmarks Lærerforenings Kongres 
Årets kongres var en såkaldt ’lille kongres’, hvilket betyder, at den var uden formandsberetning. 
Ikke desto mindre var der også i år vigtige punkter på dagsordenen. Kongressen evaluerede 
OK18 og drøftede Lærerkommissionen og ’Ny Start’-samarbejdet. Derudover stod den på folke-
skoleideal og fremadrettede perspektiver for fagbevægelsen og den nye hovedorganisation, 
Fagbevægelsens Hovedorganisation.   
 
 

4.3.2. Ballerup Lærerforening  
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Lærer-
forening.  
 
Arbejdsfordelingen på Bydammen 9  
2018 var et begivenhedsrigt år, når det kommer til personudskiftningen på Bydammen. Jeanette 
Sjøberg, tidligere næstformand, indtrådte pr. 1. januar som udvalgsformand og forretningsud-
valgsmedlem i Danmarks Lærerforening og stoppede dermed i Ballerup Lærerforening. Ny næst-
formand blev Kasper Rosenberg Mortensen, da han med enstemmig opbakning fra Styrelsen og 
uden modkandidater blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar. Efter et 
hæsblæsende forår og lidt af en ilddåb med forpligtelser som både næstformand og en (for) stor 
undervisningsopgave på Måløvhøj Skole, har Kasper - og vi andre - oplevet en noget mere pas-
sende balance i tingene henover efteråret.  
 
I Styrelsen er der god energi og engagement, og man kan til stadighed blive imponeret over vo-
res skolevalgte tillidsfolk, som dagligt gør alt, hvad der står i deres magt, for at leve op til deres 
store ansvar som repræsentant og talsmand for medlemmerne, bindeled i foreningen og nær 
samarbejdspartner for ledelsen.  
 
Lars Nilsson - vores tidligere mangeårige kasserer - tog vi behørig afsked med til en reception i 
”parken” ved Bydammen 9 i juni, og således sluttede en helt igennem imponerende tillids-
mandsindsats for Ballerup Lærerforening gennem tre årtier i forskellige funktioner.  
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Medlemsopbakning og fællesskab 
Det er ikke på samme måde som tidligere naturgivent, at man er medlem af sin overenskomst-
bærende fagforening og bakker op om kollektive løsninger. Det skal vi vedholdende tage hånd 
om og hjælpe hinanden med.  
 
Organisationsgrad 
Vi har fortsat en meget høj organisationsprocent i Ballerup, og det skal vi meget gerne blive ved 
med at have, da det er her vi finder vores legitimitet og grundlag for indflydelse. Vi følger udvik-
lingen meget tæt, og vi forventer, at vores medlemmer også medvirker til at forklare nytilkom-
ne, at det er en endog rigtig god idé at være medlem af sin fagforening.   
 
Den involverende fagforening 
Den ’involverende fagforening’ er et initiativ fra Danmarks Lærerforening, som kort fortalt hand-
ler om at arbejde mere organiserende, både i forhold til at få medlemmerne til at sætte dagsor-
dener og ved at skabe fællesskaber på den enkelte arbejdsplads. I en tid, hvor det individualise-
rede ofte præger, og lærerne er maksimalt pressede på tid og for mange opgaver, kan det med-
føre, at den enkelte vælger individuelle løsninger. Oftest af nød og for egen overlevelses skyld. 
Men hvordan støtter vi som fagforening bedst op om, at alle tænker i de bedste løsninger for 
kollektivet og arbejdspladsen som helhed - også på længere sigt? 
 
Det er ikke noget nyt, at der er betydelige kultur- og traditionsforskelle skolerne imellem, når 
det kommer til at organisere sig i et stærkt kollektiv og fx tale med fælles stemme over for ledel-
sen om skoleforhold. Ligeledes kan vi konstatere, at der er nogle skoler, som har langt stærkere 
tradition for at deltage i Ballerup Lærerforenings arrangementer end andre. Vi arbejder vedhol-
dende på at blive endnu klogere på, hvad der skal til for at styrke fællesskabet og få stor med-
lemsopbakning og tilslutning til foreningens initiativer og arrangementer - fra alle arbejdsplad-
ser.    
 
Rundtur til ’Faglig klub’ 
Også i år nåede vi rundt på næsten alle skoler/arbejdspladser med en dagsorden indeholdende 
OK18, lokalaftalen og evalueringen af skolestrukturen. Der skal lyde en stor tak for alle med-
lemsbidragene. De er som altid meget værdifulde for os.  
 
Personsager  
Arbejdet med personsager er en uhyre vigtig og tidskrævende del af kredsens arbejde, som i 
sagens natur ikke kan refereres. Det er kredsens stille og usynlige arbejde, men med en uvurder-
lig betydning for de medlemmer, som får direkte brug for deres fagforening. I disse ofte svære 
sager er samarbejdet mellem parterne helt afgørende, og det forholder sig heldigvis fortsat så-
dan, at vi generelt har et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen, herunder skoleleder-
ne og HR-afdelingen.  
 
Hjemmesiden og Facebookgruppen 
Vi forsøger hele tiden at give vores Facebookgruppe liv i håb om, at den kan fungere som et in-
teraktivt samlingssted for vores medlemmer - noget hjemmesiden ikke rigtig understøtter. Det 
kræver dog, at der er medlemmer, som er interesserede i at bruge den, lægge relevant materia-
le op og indgå i de debatter, der måtte komme. Vi opfordrer jer derfor til at få meldt jer ind i 
gruppen og besøge den fra tid til anden. 
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4.3.3. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Ballerup Lærerforening er repræsenteret i Hoved-MED ved formanden og ved vores fællesar-
bejdsmiljørepræsentant, Pia Salling, samt i Center-MED for ’Skoler, institutioner og Kultur’ (C-
SIK) ved både formanden, næstformanden og fællesarbejdsmiljørepræsentanten.  
 
Hoved-MED 
I Hoved-MED, og i relation hertil, har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med ind-
satsen i forhold til social kapital, APV, sygefravær, lønstrategi, nyt ledelsesgrundlag, revidering af 
retningslinjer, rygepolitik, projekt økonomiadministration, TRIO-samarbejde, kommunalbesty-
relsens vision 2029, strategi for anvendelsen af kommunale ejendomme, Forberedende Grund-
uddannelse (FGU) og organiseringen i Ballerup, ’Samarbejdsmodellen’, fremtidens borgerservice 
og pilotprojekter ift. MED-struktur på centerniveau.      
 
Center-MED 
I Center-MED har folkeskolereformen og dens følger, skolestrukturen, den nye daginstitutions-
struktur samt ’børne- og ungestrategien’ med fokus på BAL været de altoverskyggende og gen-
nemgående emner, foruden arbejdet med økonomi og arbejdsmiljø. Derudover eksperimente-
res der fortsat med en ny model, hvor der - udover i det samlede Center-MED - holdes møder i 
specifikke underudvalg for henholdsvis 0-6 års området og 6-16 års området. Det gør vi, fordi 
centerets ressortområde er enormt, og det kan være svært at sammensætte dagsordener, som 
giver mening for alle faggrupper. Erfaringerne indtil nu er positive på skoleområdet, mens det 
kniber mere på daginstitutionsområdet. Der er tale om en forsøgsordning, som vi har fået for-
længet med et år, hvorfor den skal evalueres til sommer med henblik på en beslutning om, i 
hvilken form den skal videreføres - om overhovedet.  
 
Lokal-MED 
I forhold til Lokal-MED er det omsider lykkedes alle skoler at komme i gang med formøder til 
Lokal-MED. Formøderne organiseres meget forskelligt: Skolevis, matrikelvis og nogle endda med 
både pædagoger og TAP’er (tekniskadministrativt personale). Formøderne bør have stor værdi 
for medlemmerne, da det er her, der er direkte mulighed for at præge dagligdagen på skolen via 
MED-udvalget. Det er også her, man har mulighed for at mærke og fornemme, hvad resten af 
ens kolleger mener, tænker og føler. Formøderne er dermed ikke kun med til at styrke de de-
mokratiske processer, men også sammenholdet på lærerværelset.  
 
Vi har i Styrelsen drøftet de forskellige måder, som formøder til lokal-MED afvikles på rundt om-
kring i skolevæsenet, da vi er bekendte med, at det til tider kan være udfordrende for TR at få 
det til at give fornøden mening for alle. Ledelsen bakker op om møderne, da de ser stor værdi i, 
at de tillidsvalgte kommer med et bredt mandat fra lærerne, og derfor er det bydende nødven-
digt, at alle medlemmer går til dem med ønsket om at klæde sine lokale repræsentanter bedst 
muligt på. Vi tillidsvalgte er fuldstændig afhængige af medlemmernes deltagelse og engage-
ment.   
 
Revidering af personalepolitikker  
Under Hoved-MED er der nedsat et fast underudvalg, hvis opgave er at revidere eksisterende 
retningslinjer og udarbejde forslag til nye. Her har formanden en plads. Året har budt på en del 
arbejde i udvalget, og det har efterhånden kastet lidt af sig, således at Hoved-MED har besluttet 
nye retningslinjer for arbejdsmiljø, rekruttering og kompetenceudvikling. Retningslinjerne kan 
forekomme en anelse fjerne fra det daglige arbejde, men de har stor værdimæssig, strategisk og 
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praktisk betydning for de tillidsvalgtes muligheder for at sikre medlemmernes ansættelsesmæs-
sige rettigheder og vilkår og skabe forbedringer. 
 
’Fællesarbejdsmiljørepræsentanten’ (FAMR) og MED  
Vi er efterhånden ved at se konturerne af de muligheder, som der er for vores FAMR-funktion, 
når det kommer til arbejdsmiljøforbedringer på alle tre niveauer i MED-systemet - gennem en 
tæt kobling til Styrelsen. Det er dog en ny funktion, og den er derfor under fortsat udvikling.  
 
Over tid er det vores ambition, at FAMR også bliver formand for vores arbejdsmiljøudvalg, hvil-
ket forhåbentlig vil bidrage til at binde arbejdsmiljøarbejdet yderligere sammen.  
 
Samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt, ikke mindst for 
at skabe en fælles medarbejderlinje i MED-systemet. Samarbejdet er tæt og respektfuldt, og vi 
er generelt gode til at bakke op om hinanden, når det er nødvendigt. 
 
 

4.3.4. Afholdte arrangementer  
Året har budt på flere flotte arrangementer. Herunder oplistes de væsentligste.  
 
Primært for aktive medlemmer og/eller medlemmer af Styrelsen:  

 Ordinær generalforsamling i Baltoppen den 16. marts. Ca. 240 deltog.   

 TR-stormøde i Fredericia dem 22. marts. Styrelsen.  

 Fælles stor demonstration på Bertel Thorvaldsens Plads 10. april: ’Skulder ved skulder’. 
Ca. 75 deltog fra Ballerup.   

 Styrelsens årlige forårsseminar 12.-13. april blev aflyst pga. overhængende konfliktrisiko.    

 Fælles demonstration foran rådhuset d. 25. april: ’En løsning for alle’. Alle faglige organi-
sationer i Ballerup stod bag, ca. 200 deltog.   

 Ekstraordinær generalforsamling i Baltoppen den 14. maj. Ca. 200 deltog.  

 Sommerafslutning den 1. juni. Styrelsen.   

 Afskedsreception for Lars Nilsson ved kredshuset, Bydammen 9. Medlemmer og samar-
bejdspartnere. 

 Fælleskonferencen på Hedegårdsskolen den 29. august. Tema: ’Skolestruktur og elever-
nes udbytte af undervisningen’. Styrelsen, TR-suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, 
skoleledere, repræsentanter fra kommunens administration og flere politikere, herunder 
borgmesteren og udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget.   

 Kursusdag for TR, TRS og AMR den 19. september på Jonstrup Gammel Købmandsgård. 
Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter.   

 Møde for nye medlemmer på Baltorpskolen afd. Grantoften den 8. september. For-
mandskab, tillidsrepræsentanter, nye medlemmer.   

 Medlemsweekend den 3.-4. november på Sinatur Frederiksdal. På førstedagen: ’Læ-
ringsmålstyret undervisning vs. formålstyret undervisning’ v./Mette Frederiksen, der-
næst ’En kritisk krønike om New Public Management, folkeskolen og lærerlockouten’ 
v./Anders-Peter Mathiasen, efterfølgende ’Ballerup Lærerforening orienterer og invite-
rer til dialog om aktuelle temaer’ v./Kasper Mortensen & Morten Refskov, afslutningsvis 
kaffe samt socialt samvær og liveband. På andendagen: ’Godmorgen’ v./Sons of Otto, til 
slut ’Magten tilbage til lærerne’ v./Verdens Bedste Danske Skole. Ca. 110 deltog.  

 Efterårsseminar i kredshuset den 26. november. Styrelsen.   
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 Julefrokost den 30. november i kredshuset. Styrelsen.   

 Temadag i Hovedstaden Vest i Kometen i Hvidovre den 23. januar: ’Inklusionens dilem-
maer’. Kredsstyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, 
skoleledere og skolechefer.   

 Møde med børnehaveklasseledere i kredshuset den 5. marts. Formandskabet og børne-
haveklasseledere. 

 
Der er i skrivende stund 569 aktive medlemmer. 

 
 

For pensionister: 

 Forårsturen gik til Thorvaldsens Museum. Efterfølgende var der arrangeret frokost i re-
staurant ’Cap Horn’, Nyhavn. Der deltog 2 gange 25 medlemmer. 

 Sommerudflugten var et besøg i Marmorkirken, hvor kirketjeneren fortalte om kirkens 
historie. Efterfølgende var der frokost i ’Cafe Petersborg’. Der deltog 125 medlemmer. 

 Efterårsudflugten gik til Kunstmuseet Arken, hvor der var en særudstilling om maleren 
Van Gogh. Frokosten blev indtaget i ’Cafe Hummeren’ i Ishøj Havn. Der deltog 65 med-
lemmer. 

 
Der er i skrivende stund 329 pensionerede medlemmer. 
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5. 

Regnskaber 
 
 

5.1. Styrelsens påtegning 2018 
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5.2. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2018 
 

Budget 18 Regnskab 17

Indtægter DKK DKK DKK

Kontingenter 2.300.000 2.290.745 2.304.420

Administration af fonde 34.000 34.000 34.000

AKUT-fonden 208.000 238.000 225.729

DLF mm. 375.000 234.040 779.383

Husleje 150.000 151.291 146.937

Indtægter i alt 3.067.000 2.948.076 3.490.468

 

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -550.000 -527.302 -344.396

Pensionister -50.000 -38.104 -33.757

Styrelsen -125.000 -83.978 -125.887

Hovedstaden Vest -30.000 -22.400 -23.673

Kørsel -10.000 -4.211 -13.107

I alt -765.000 -675.995 -540.821

1. salen: Frikøb -1.670.000 -1.573.563 -2.204.293

Honorarer -250.000 -250.000 -250.000

Rengøring -45.000 -39.329 -41.912

Forsikringer & afgifter -12.000 -11.061 -10.896

I alt -1.977.000 -1.873.953 -2.507.101

Administration: Kontorhold -130.000 -115.455 -87.143

Lokaleudgifter -65.000 -69.381 -63.431

Statsautoriseret revision -25.000 -18.750 -19.750

I alt -220.000 -203.585 -170.324

Ejendommen: Drift -50.000 -39.576 -34.348

Istandsættelse ejendom -50.000 -363 -26.836

I alt -100.000 -39.939 -61.184

Diverse: Medlemsaktiviteter -5.000 -1.000 0

Konflikttilsagn -2.000 -1.870 -1.870

Gaver -10.000 -6.709 -5.543

Støttebeløb -5.000 -2.000 -1.000

I alt -22.000 -11.579 -8.413

Omkostninger i alt -3.084.000 -2.805.051 -3.287.843

Driftsresultat -17.000 143.025 202.626

Finansielle poster
Afskrivninger -68.000 -68.216 -68.216

Renter mellemregning fondene -5.000 -923 -135

Renter Solidaritetsfonden -30.000 -28.250 -33.250

Andre renter 5.000 4.353 4.443

Årets resultat -115.000 49.989 105.468

 

Regnskab 18
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5.3. Balance for Ballerup Lærerforening 2018 
 

Regnskab 17

Anlægsaktiver DKK DKK

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121             1.940.121           

Vinduer 30.375                   60.750                 

Inventar 33.992                   43.744                 

Renovering 763.282                791.371               

Anlægsaktiver i alt 2.767.770             2.835.986           

Omsætningsaktiver

Bankindeståender 1.558.775             1.232.940           

Tilgodehavender kontingent 6.700                     3.283                   

Anden forudbetaling 999                        1.657                   

Tilgodehavender Særlig Fond 0 0

Andre tilgodehavender 515 0

Omsætningsaktiver i alt 1.566.989             1.237.880             

  

Aktiver i alt 4.334.759   4.073.866 

Egenkapital

Egenkapital primo 1.651.700             1.546.232           

Årets resultat 49.989                   105.468               

Egenkapital ultimo 1.701.689             1.651.700           

Hensatte forpligtelser

Garantisum frikøb og pension 740.000                740.000               

Støttebeløbskonto 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 740.000                740.000               

Langfristede gældsforpligelser

Skyldig Solidaritetsfonden 565.000                565.000               

Langfristede gældsforpligtelser i alt 565.000                565.000               

Kortsigtede gældsforpligtelser

Skyldig Solidaritetsfonden 62.185                   33.250                 

Skyldig Særlig Fond 17.485                   12.371                 

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 1.018.832             1.025.492           

Depositum lejemål 21.000                   21.000                 

Skyldig DLF-kontingent 0 0

Skyldig A-skat 0 0

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 0 0

Skyldige omkostninger 208.569                25.053                 

Kortsigtede gældsforpligtelser i alt 1.328.070             1.117.166           

Gældsforpligtelser i alt 1.893.070             1.682.166           

Passiver i alt 4.334.759   4.073.866 

Regnskab 18
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5.4. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2018 
 

Regnskab 18 Regnskab 17

Indtægter DKK DKK

Renter 187                       1.777                   

Obligationsrenter 0 452                       

Rente lån til BLF 28.250                 33.250                 

Renter mellemregning 665 0

Kursreguleringer, værdipapirer 0 4.893                   

Udbytter 35.900                 91

Indtægter i alt 65.002           40.463           

Omkostninger
Revision -10.000               -10.000               

Administration -9.000                 -9.000                 

Medlemsmøder 0 0

Kursreguleringer, værdipapirer -70.159 0

Gebyrer 0 -270                     

Omkostninger i alt -89.159          -19.270          

Resultat  -24.156      21.193        

Regnskab 18 Regnskab 17

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 26.605 15.834                 

Obligationer 748.206 818.364              

Periodiserede obligationsrenter 0 0

Lån til BLF 565.000 565.000              

Tilgodehavender hos BLF 62.185 33.250                 

Tilgodehavender udbytteskat 6.315 20

Aktiver i alt 1.408.312 1.432.468 

Passiver
Egenkapital primo 1.422.468 1.401.276           

Årets resultat -24.156 21.192                 

Egenkapital i alt 1.398.312 1.422.468           

Afsat  revision 10.000 10.000                 

Passiver i alt 1.408.312 1.432.468 

Resultatopgørelse 2018

Balance ultimo 2018
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5.5 Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2018 
 

Regnskab 18 Regnskab 17

Indtægter DKK DKK

Renter 3.995                   2.800                   

Obligationsrenter 15.083                 15.145                 

Kursreguleringer, værdipapirer 0 11.194                 

Udbytte aktier 72.216                 50.577                 

Indtægter i alt 91.294           79.716           

Omkostninger
Revision -10.000               -30.000               

Administration -25.000               -25.000               

Andre omkostninger -1.484                 -1.485                 

Kursreguleringer, værdipapirer -149.078             0

Renter mellemregninger 258                       135                       

Gebyrer -1.143                 -1.379                 

Omkostninger i alt -186.447        -57.729          

Resultat -95.153      21.987        

Regnskab 18 Regnskab 17

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 850.469 618.730              

Obligationer 1.946.222 2.283.639           

Periodiserede obligationsrenter 0 0

Tilgodehavende BLF 17.485 12.371                 

Tilgodehavende udbytteskat 10.264 4.853                   

Aktiver i alt 2.824.440 2.919.593 

Passiver
Egenkapital primo 2.009.593 2.887.607           

Årets resultat -95.153 21.986                 

Egenkapital i alt 2.814.440 2.909.593           

Afsat revision 10.000 10.000                 

Gæld til BLF 0 0

Passiver i alt 2.824.440 2.919.593 

Resultatopgørelse 2018

Balance ultimo 2018
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5.6. Uafhængig revisionspåtegning 
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5.7 Kritisk revision 
 

 



35 
 

5.8. Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Særlig Fond udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A samt vedtægternes 
krav til regnskabsaflæggelse. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
  
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regn-
skabspost nedenfor. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter ved kontingentopkrævninger og øvrige indtægter indregnes ved opkrævning dækkende regnskabsåret uanset om beløb er indgået til 
foreningen i regnskabsåret.  
 
Omkostninger 
Omkostninger omfatter frikøb og løn, administration, lokaler, møder og kurser, og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører 
regnskabsåret. 
 
Afskrivninger 
Afskrivninger indeholder årets afskrivning af materielle anlægsaktiver. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter 
renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 
 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der 
udgør: 

- Bygning og installationer, 20 - 50 år 
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år. 
- Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 
Der afskrives ikke på ejendommens anskaffelsespris da aktuel restværdi på ejendom vurderes at være højere end anskaffelsespris.  
 
Omsætningsaktiver 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
  
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 
af forventet tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forplig-
telse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.  
 
Hensatte forpligtelser består af frikøb for perioden fra afholdelse af generalforsamlingen og frem til perioden for beregningen af 1. halvårs 
frikøb, i den kommende regnskabsperiode.  
 
Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
Fondsskat  
Der skal svares fondsskat af de finansielle nettoindtægter. Skatten udgiftsføres og betales af Særlig Fond og Solidaritetsfonden. I den skyldige 
foreningsskat modregnes den i indkomståret foretagne á conto betaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen mellem den regn-
skabsmæssige og skattemæssige værdi af værdpapirer. 
 
Selskabsskat 
Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendomsudlej-
ning. 
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5.9. Kassererens beretning 
 
2018 har på udgiftssiden især båret præg af, at vi har haft ekstraordinært mange medlemsar-
rangementer i form af en næsten fuldt belagt medlemsweekend, ordinær generalforsamling og 
ikke mindre end to både afskedsreceptioner og ekstraordinære generalforsamlinger. 
 
Vi har til gengæld ikke brugt ret mange penge på istandsættelse og vedligeholdelse af vores 
ejendom i år. Vi afdrager fortsat på lånet til Solidaritetsfonden, som vi optog i forbindelse med 
en omfattende istandsættelse i 2012, og vi er så småt begyndt at drøfte, hvad der skal ske af 
forbedringer på ejendommen de kommende år. Vi har i forbindelse med persondataforordnin-
gen haft et større oprydningsarbejde i gang i vores arkiv i kælderen, og i takt med at stadig mere 
digitaliseres, er der åbnet op for nye indretningsmuligheder i kælderen - til eventuel fremtidig 
udlejning. Vi afsætter fast et beløb i budgettet til uforudsete udgifter i forbindelse med ejen-
dommen, men dem har der heldigvis ikke været mange af i år. 
 
Udgifter til bl.a. vand, gas, el, bygningsforsikring, istandsættelse og vedligehold samt ejendoms-
skat er regnskabsteknisk delt op under ’Administration - Lokaleudgifter’ og ’Ejendom - Drift’. Det 
skyldes, at vi har to lejere og derfor har brug for et grundlag for at fastsætte husleje. ’Lokaleud-
gifterne’ kan således groft sagt opfattes som Ballerup Lærerforenings udgifter, mens udgifter 
under ’Drift’ omhandler vores lejere og betales over huslejen. 
 
På indtægtssiden er det glædeligt, at det endelig ser ud til, at medlemstallet er stabiliseret. Vi 
har dog stadig en stor opgave i at ”opdrage” mange af vores nye unge kollegaer til vores stolte 
fagforeningstradition. For mange er det helt naturligt at være medlem af den overenskomst-
dækkende fagforening, og en del bliver overflyttet direkte fra Lærerstuderendes Landskreds. 
Men for fås vedkommende kræver det en temmelig vedholdende og energisk indsats fra vores 
tillidsrepræsentanters side at forklare vigtigheden af fællesskabet. At kontingentindtægterne 
alligevel er en lille smule lavere end sidste år skyldes, at nye medlemmer i visse tilfælde starter 
på nedsat kontingent.  
 
Ligesom tidligere år har vi fået refunderet et større beløb fra Danmarks Lærerforening for for-
mandens og, tidligere næstformand, Jeanette Sjøbergs arbejde i Hovedstyrelsen. Det har des-
værre vist sig, at vi har fået for mange penge udbetalt de seneste år. Derfor er beløbet i år noget 
lavere end budgetteret. 
 
Vi har foretaget en fremskrivning af budgettet, som viser, at vi i lige år - hvor vi har medlems-
weekend - går ud med et mindre underskud (typisk mindre end budgetteret), mens vi i ulige år 
forventer et solidt overskud. På baggrund af denne fremskrivning er det vores vurdering, at vi 
kan fastholde kontingentet på dets nuværende niveau. 
 
Vi har gennem flere år haft en del af vores værdier i Særlig Fond stående i værdipapirer. Det har 
gennem årene vist sig at være en god forretning. I 2017 valgte vi også at investere en del af vo-
res penge i Solidaritetsfonden i værdipapirer. Som for de fleste andre med værdipapirer har 
2018 også for os været et decideret dårligt år. Det betyder, at der i år er et lille underskud på 
knap 25.000,- i Solidaritetsfonden og et noget større på knap 100.000,- i Særlig Fond. Det er 
imidlertid den slags udsving, der må forventes ved investeringer, og vi mener stadig, at det var 
den rigtige beslutning og tror på, at investeringerne over tid viser sig fornuftige.  
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6. 

Budgetter 
 
 

6.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2019 
 
 

Frikøb 
 

Funktion Timer  

Formand (fuldtid) 0 

Næstformand (4 dage) 384 

Kasserer/sagsbehandler (3 dage) 1.154 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer 2.210 

Fællesarbejdsmiljørepræsentant  200 

3 udvalgsformænd:  
- Skolepolitisk Udvalg: 100 timer 
- Arbejdsmiljøudvalget: 100 timer 
- Kursus- og Organisationsudvalget: 150 timer  

350 

 

1 kongresdelegeret udover formand og næstformand 30 

1 Styrelsesmedlem valgt som suppleant for kongresdelegerede, men reelt 
medlem af kongressen 

30 

 

12 arbejdsmiljørepræsentanter á 30 timer  360 

 

Sagsbehandlertimer   200 

 

I alt 4.918 

 
Alle timer er bruttotimer (1.924 timer). Fordelingen af sagsbehandlertimerne foretager Styrel-
sen i foråret 2019. 
 
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt pension 
for overenskomstansatte.  
 
Garantiordning for medlemmer af Styrelsen  
Vilkår for udtræden af Styrelsen for formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer af 
Styrelsen er fastsat af generalforsamlingen i ’Garantiordning for medlemmer af Styrelsen’, som 
kan findes på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 

http://kreds21.dk/politik/styrelsen/styrelsen
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Honorarer  
 

Funktion Honorar pr./mdr. 

Formand  3.530,-  

Næstformand  2.390,-  

Kasserer  2.390,-  

 

Styrelsesmedlem  300,- 

Kongresdelegeret (i tillæg til ’Styrelsesmedlem’) 50,-  

Udvalgsformand (i alt for ’Styrelsesmedlem’ og ’Udvalgsformand’) 500,-  

 
Honoraret for formand, næstformand og kasserer beregnes på baggrund af antallet af aktive 
medlemmer. Der ydes en grundtildeling på 1.250 kr. Herudover honoreres formanden med 4 
kr./mdr. pr. medlem, næstformanden og kassereren med 2 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet 
opgøres årligt og afrundes til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for OK-ansatte. Alle 
beløb er i 31.3.2000-niveau. 
 
Såfremt de honorerede modtager andre honorarer, vurderes niveauet for det samlede honorar 
af Styrelsen. 
 
 

Ydelser 
Ved Danmarks Lærerforenings centrale og regionale kurser godtgøres køb af drikkevarer op til 
100 kr. om dagen. Blanket udleveres ved henvendelse til TR eller kassereren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

6.2. Forslag til kontingent for 2020 
 
Kontingentet foreslås med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2019: 
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  
1 Lærere 213 kr./mdr. 335 kr./mdr. 548 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 213 kr./mdr. 335 kr./mdr. 548 kr./mdr. 

     

4 Pensionister 71 kr./mdr. 25 kr./mdr. 96 kr./mdr. 

     

6 Særlige medlemmer 94 kr./mdr. 65 kr./mdr. 159 kr./mdr. 

 

 
Medlemsfordeling primo februar: 
 

 Medlemsgruppe Antal 2019 Antal 2018 Antal 2017 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 555 552 541 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 13 10 26 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 1 6 2 

I alt fraktion 1 & 2 569 568 569 

  

Fraktion 4, pensionister < 75 år  250 263 268 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  79 61 56 

I alt fraktion 4 329 324 324 

  

Fraktion 6, særlige medlemmer 1 3 3 

I alt fraktion 6 1 3 3 

  

Samlet medlemstal 899 895 896 
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6.3. Budgetter 2019-2022 
 

Regnskab 18 Budget 19 Budget 20 Budget 21 Budget 22

Indtægter DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK

Kontingenter 2.290.745 2.300 2.300       2300 2300

Administration af fonde 34.000 34 34            34 34

AKUT-fonden 238.000 235 210          210 210

DLF 234.040 349 349 349 349

Husleje 151.291 154 157          160 163

Indtægter i alt 2.948.076 3.072 3.050       3.053       3.056        

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -527.302         -250 -550         -250 -550

Pensionister -38.104           -50 -50           -50 -50

Styrelsen -83.978           -130 -130         -130 -130

Hovedstaden Vest -22.400           -30 -30           -30 -30

Kørsel -4.211             -5 -5             -5 -5

I alt -675.995         -465 -765         -465         -765          

1. salen: Frikøb -1.573.563      -1.670 -1.670      -1670 -1670

Honorarer -250.000         -250 -250         -250 -250

Rengøring -39.329           -45 -45           -45 -45

Forsikringer & afgifter -11.061           -12 -12           -12 -12

I alt -1.873.953      -1.977 -1.977      -1.977      -1.977       

Administration: Kontorhold -115.455         -130 -115         -115 -115

Lokaleudgifter -69.381           -65 -65           -65 -65

Statsautoriseret revision -18.750           -20 -20           -20 -20

I alt -203.585         -215 -200         -200         -200          

Ejendommen: Drift -39.576           -50 -50           -50 -50

Istandsættelse ejendom -363                -50 -50           -50 -50

I alt -39.939           -100 -100         -100         -100          

Diverse: Medlemsaktiviteter -1000 -5 -5             -5 -5

Konflikttilsagn -1.870             -2 -2             -2 -2

Gaver -6.709             -8 -10           -10 -10

Støttebeløb -2.000             -5 -5             -5 -5

Diverse i alt I alt -11.579           -20 -22           -22           -22            

Omkostninger i alt -2.805.051      -2.777 -3.064      -2.764      -3.064       

Driftsresultat 143.025    295 -14       289      -8          

Finansielle poster
Afskrivninger -68.216 -68 -68           -68 -68

Renter mellemregning fonde -923 -5 -5             -5 -5

Renter solidaritetsfonden -28.250 -30 -30           -30 -30

Andre renter 4.353 5 5              5 5

Årets resultat 49.989 197 -112     191      -106     

 

 


