
1 
 

 NETOP NU 
Juli/august - 2019/2020 

 

 
Kære medlemmer  

 

Endnu en sommerferie fandt sin afslutning, og endnu et skoleår er i fuld gang. Utvivlsomt venter 

en masse gode og spændende oplevelser, men givetvis også faglige udfordringer og fagpolitiske 

kampe. Jeg har valgt lidt af det ud, som vi arbejder med i øjeblikket. 

 
ET NYT SKOLEÅR 
 
Vi kan med tilfredshed notere os, at vi igen i år har haft en rimelig rolig opstart. Tilbagemeldinger-
ne fra tillidsrepræsentanterne er, at der gennemgående har været planlagt og gennemført gode 
og kvalificerede dage forud for elevernes skolestart, og den fælles dag i Baltoppen har i al væsent-
lighed fået pæne ord med på vejen.  
 

 
ANSÆTTELSE AF NY CENTERCHEF 
 
Som I ved, har kommunen pt. en vakant stilling som centerchef for ’Center for Skoler, Institutioner 
og Kultur’ (C-SIK).  
 
Et enigt ansættelsesudvalg sendte den 12. august en god kandidat videre til anden samtale. Med-
lemmerne af ansættelsesudvalget var til gengæld også enige om, at de øvrige kandidater ikke viste 
sig at have den nødvendige tyngde.  
 
Det betyder, at stillingen er genopslået med ansøgningsfrist den 5. september, og den forventes 
først at kunne besættes fra 1. november. Jeg har en plads i ansættelsesudvalget og vil gøre mit for, 
at vi får ansat en person, der har solid erfaring fra skoleverdenen.   
 

 
LØN 
 
Som en del af lokalaftalekompromisset indgår reduktionen i lokale løndele. Med augustlønnen kan 
man derfor igen konstatere en mindre lønreduktion, fordi lokallønsændringen sætter ind for an-
den og sidste gang. Lønnen vil derefter via OK18-lønstigningen ud/for-bedres 1. oktober 2019 
samt 1. januar, 1. april og 1. oktober 2020. Jeg har tidligere lavet en  over, hvad der sker oversigt
hvornår, så interesserede kan følge med.  
 

https://www.dlf.org/media/11479116/overblik-loenudvikling.pdf
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Det er vigtigt endnu en gang at understrege, at oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i gen-
nemsnit. Ønskes en præcis beregning, skal den foretages individuelt, da lønudviklingen afhænger 
af ansættelsesform, anciennitet og fagfordeling. 
 

 

BUDGET 2020 
 
På denne tid af året har vi normalt fået direktionens budgetoplæg, og så kan vi i høringen forholde 
os til de spareforslag og investeringer, der indgår. På grund af Folketingsvalget er de overordnede 
økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi udskudt. KL og den nye regering har netop ind-
ledt forhandlingerne, og først når de har lavet en aftale, kender vi kommunens indtægter for de 
næste år, herunder ”servicerammen”, som er loftet for, hvor mange penge kommunen må bruge 
uden at få en statslig strafafgift oveni. Servicerammen er i øvrigt kommunens helt store udfor-
dring, da den bremser kommunalbestyrelsens mulighed for faktisk at bruge de penge, som er i 
kassen, hvilket betyder, at såfremt ét område har et merforbrug, skal der kompenseres gennem 
besparelser på et andet. Helt firkantet skåret ud i pap; kommunen har en sund og stærk økonomi, 
men må ikke bruge de penge, den ønsker.    
 
Den udskudte økonomiaftale betyder, at hele den kommunale budgetproces er forsinket. Dermed 
bliver det i første omgang kun de omprioriteringsforslag, fagudvalgene har arbejdet med i foråret, 
der kommer i høring den 21. august - 22. september. Når der er landet en økonomiaftale på 
landsplan, bliver konsekvenserne indarbejdet i direktionens samlede forslag til budget 2020, som 
kommer i en helt kort høring den 1.-4. oktober. Derefter forhandler politikerne en aftale på plads, 
og den 4. november bliver budgettet endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. Hvad den nye 
økonomiaftale vil betyde for os, er svært at spå om. Hvor mange af regeringens valgløfter bliver 
indfriet? Hvilke restriktioner følger med? Og tør/kan/vil man ændre ved servicerammen? Det vil 
tiden vise, men hvis der ikke ændres noget, skal vi med al sandsynlighed spare igen til næste år. 
 

 
KASPERSKOLEN HAR FÅET NY ADRESSE 
 
Den 12. august var ikke alene første skoledag på Kasperskolen efter sommerferien - det var også 
første skoledag under nye rammer i de bygninger, som tidligere tilhørte ’Københavns Dag- og af-
tenseminarium’, men nu huser blandt andre Kasperskolen. 
 
Der blev holdt taler af skolens leder, Merete Frederiksen, og udvalgsformanden, Peter Als, og ef-
terfølgende blev vi, der var inviteret på besøg, vist rundt i de nyindrettede og særdeles flotte loka-
ler.    
 
Det er ikke ligefrem hverdagskost, at en skole flyttes til helt nye omgivelser, og det har naturligvis 
krævet en stor indsats fra alle involverede. Så meget desto mere kan man glæde sig over, at der 
fra alle sider udtales en stor tilfredshed med resultatet.    
 
Tillykke til elever og ansatte med den nye skole.  
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Fælleskonferencen 2019 
 
Årets fælleskonference for Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening ved henholdsvis politike-
re, forvaltning og skoleledere og tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter løb af stab-
len den 3. september.  
 
En veloplagt næstformand ledte os dygtigt og trygt igennem en aften, hvor temaet var ”Elevernes 
læring, trivsel og udvikling - bruger vi ressourcerne klogt nok?” 
 
Som man næsten kan læse ud af overskriften, var det vores hensigt at understøtte en forpligtende 
dialog mellem alle skolens centrale aktører med fokus på, at pengene formentlig ikke bliver mange 
flere de kommende år, men at der fortsat kan foretages justeringer, der sikrer bedre arbejdsvilkår 
og forudsætninger for arbejdet ude i forreste linje.  
 
Omdrejningspunktet blev især Børne- og Ungestrategien, og det er min vurdering, at vi for alvor 
har fundet ind i et konkret og reflekteret strategisk samarbejde om de udfordringer, som inklusio-
nen medfører. PPR er helt anderledes på banen end tidligere, og det er yderst positivt. Som altid 
kan der dog gå en rum tid, før de nye vinde, der konstateres på et mere strategisk niveau, rammer 
den konkrete praksis.  
 
Det var på mange måder en opløftende aften, som også bidrog til at vedligeholde det tætte og 
konstruktive samarbejde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening. 
    

 
KONGRES 2019 
 
Den 1.-3. oktober holder Danmarks Lærerforening ordinær kongres. Kongressen er foreningens 
øverste politiske myndighed. Den består af ca. 300 delegerede og har til opgave er at beslutte de 
overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.  
 
I år er ”en af de omfangsrige”, idet formanden skal aflægge beretning, og der skal vælges for-
mand- og næstformand. Udover formandens beretning, som dybest set kan åbne for alle temaer, 
har kongressen især tre punkter under lup: ’Folkeskoleideal’, ’Periodeforhandlingen og det videre 
arbejde med Ny Start’ og ’Er vi gearet til fremtiden?’ 
 
Fagbladet Folkeskolen (ikke mindst på www.folkeskolen.dk) følger altid kongressen tæt, så er man 
interesseret, er det et oplagt sted løbende at orientere sig.  

 
LEJER SØGES TIL BYDAMMEN 9 
 
Vores ene lejer er flyttet til større lokaler. Vi har derfor et ledigt erhvervslejemål, som vi meget 
gerne vil have lejet ud hurtigst muligt, da det udgør et betydeligt tilskud til kredsens økonomi. Lo-
kalet er 57 m2, med lille tekøkken og toilet. Det ligger centralt i Ballerup tæt på stationen, og der 
er et mindre antal p-pladser tilknyttet ejendommen. Månedlig leje er 6.000 kr. Kender I nogen, der 
kender nogen, der lige står og mangler et lokale, så bed dem kontakte os på 44 65 50 51.  
 

.    Se annoncen

http://www.folkeskolen.dk/
https://www.ejendomstorvet.dk/ledigelokaler/leje/koebenhavns-omegn/ballerup/kontor/250853
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KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Dette skoleår bliver i fagligt regi et af de mere stille af slagsen. Pt. har vi kun planlagt to arran-
gementer, da det forståede næstformands- og Hovedstyrelsesvalg giver nogle usikkerheder i 
forhold til økonomi og timing.  
   
Mandag den 7. oktober: Møde for nye medlemmer 
Fredag den 13. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Derudover kommer vi rundt til de faglige klubber til efteråret/vinteren. TR kender datoen, når 
den er faldet på plads.  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. 
  

 
Med ønsket om et berigende skoleår til alle! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 


