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 NETOP NU 
November/december - 2019/2020 

 

 
Kære medlemmer  

 

Først og fremmest ønskes I et rigtig godt og lykkebringende nytår. Jeg håber, at I alle har haft en glæ-
delig jul og en dejlig ferie.  
 
Hermed en opdatering fra min hånd.  

 
LÆRERKOMMISSIONENS RAPPORT  
 
Den 16. december præsenterede ’Lærerkommissionens’ formand, Per B. Christensen, Lærerkom-
missionens rapport for KL og DLF og øvrige interesserede på et pressemøde. Dagen efter var alle 
tillidsrepræsentanter kaldt til stormøde i Odense for at modtage en lignende præsentation, hvor-
efter især formanden orienterede om, hvordan foreningen agter at anvende rapporten og dens 
anbefalinger i det videre arbejde for at lande en arbejdstidsaftale, når periodeforhandlingerne 
optages til marts (Se nyheden på dlf.org).  
 
Parterne har i fælleskab udsendt et brev til kommuner og kredser, hvor det blandt andet lyder:  
 
”Med kommissionens rapport er der nu leveret et solidt grundlag til parterne som afsæt for de for-
handlinger, der begynder i det nye år. Målet er at lande en arbejdstidsaftale, inden de egentlige 
overenskomstforhandlinger på hele det offentlige område kommer i gang.   
  
Det er vigtigt for os at slå fast over for både kredse og kommuner, at Lærerkommissionens anbefa-
linger er rettet mod de centrale parter. Nu er det op til os at omsætte de grundige analyser, forslag 
og anbefalinger til en arbejdstidsaftale, hvor vi finder holdbare løsninger og tager et fælles ansvar 
og ser fremad for folkeskolens skyld. Hvad der kommer til at indgå i en aftale, afhænger ene og 
alene af udkommet af parternes forhandlinger.” 
 
Skal jeg helt kort udlægge rapporten, må jeg konstatere, at den indeholder væsentlige og anven-
delige analyser (dog uden nyt under solen), mens det skorter mere på brugbare anbefalinger. Det 
er imidlertid som forventet, da kommissionen har skullet balancere nogle anbefalinger, der hver-
ken tager parti for den en eller den anden part. Kommissionsrapportens altoverskyggende styrke 
er, at der nu er tilvejebragt et fælles grundlag for de forestående forhandlinger, så man kan håbe, 
at arbejdsgiverne får sværere ved at undgå at forholde sig til ”virkeligheden”.    
 
Kommissionen peger på (minimum) 5 udfordringer, der SKAL adresseres i forhandlingerne om en 
arbejdstidsaftale: 
 

https://www.dlf.org/nyheder/2019/december/laererkommissionen-har-fremlagt-sin-rapport
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1) Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamar-
bejde og faglig udvikling 
2) En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 
3) En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 
4) Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 
samarbejde på skolen 
5) Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov    
 
Kort før jul skrev jeg på opfordring et debatindlæg til Netavisen Pio, hvor jeg sætter nogle ord på 
de forhandlinger, vi som forening står over: ”Uagtet alverdens behjertede intentioner og et forbed-
ret partssamarbejdsklima, får parterne altså svært ved at lande et kompromis - som begge parter 
kan se sig selv i og få stemt hjem - uden hjælp fra Folketinget og dét Socialdemokrati, der bærer et 
enormt ansvar for, at vi står, hvor vi gør - men som også har en historisk mulighed for at rette op 
på de eklatante fejltrin, der blev begået i 2013.” 
 
Det bliver med andre ord endnu et spændende forår, hvor kun tiden kan vise, om vi for alvor 
kommer tilbage på aftalesporet efter det skæbnesvangre forløb i 2013, som endte med den lovre-
gulering af vores arbejdstid, der på syvende år står som en skamstøtte for knægtelsen af ånden i 
den danske aftalemodel.   
 
Når det er skrevet, skal vi dog huske på, at vi aldrig har været på Lov 409’s arbejdstidsbestemmel-
ser i Ballerup, fordi vi heldigvis har en arbejdsiver, som - inden for det muliges kunst - har gået 
forrest kommunalt. Af samme grund skal vi næppe forvente, at en central arbejdstidsaftale vil be-
tyde det store for os lokalt, da vi hører til blandt højdespringerne, hvad angår arbejdstidsvilkår.          
 
Det er helt sikkert ikke sidste gang, at I hører om den sag.  
 

 
DANMARKS LÆRERFORENINGS FOLKESKOLEIDEAL OG SKOLEMØDET 
 
I oktober vedtog kongressen - på baggrund af tre års debat i foreningen - Danmarks Lærerfor-
enings folkeskoleideal.  
 
Med folkeskoleidealet kommer vi ikke med en facitliste over, hvorfor vi holder skole i Danmark, 
men vi leverer professionens invitation til, at vi som samfund opnår en større enighed om formålet 
med Danmarks vigtigste samfundsinstitution, folkeskolen. En mere fælles retning vil i sig selv være 
fremmende for en mere kvalitativ udvikling af folkeskolen. I en periode på bare 11 år vedtog Fol-
ketinget nemlig ikke mindre end tre omfattende skolereformer. Ikke på noget tidspunkt i det for-
løb havde vi en fælles drøftelse af, hvad vi som samfund vil med skolen, hvilket var en væsentlig 
årsag til den ekstreme reformfrekvens. 
 
Så der er brug for, at udviklingen af skolen sker i en stærkere samklang mellem politikere, forskere 
og fagprofessionelle. Derfor gennemførte foreningen også det såkaldte ’skolemøde’ den 5. de-
cember, hvor undervisningsministeren, medlemmerne af Folketingets undervisningsudvalg og KL’s 
Børne- og Ungeudvalg, pædagogiske forskere og repræsentanter fra forældrene, forvaltningsche-
ferne og skolelederne var blandt de inviterede til et ganske opbyggeligt seminar, hvor folkeskole-
idealet, formålet med skolen og samarbejdet om den var i centrum. 
 

https://piopio.dk/alt-vi-oenskede-os-til-jul-var-en-laererarbejdstidsaftale
https://www.dlf.org/dlf-mener/folkeskoleidealet
https://www.dlf.org/dlf-mener/folkeskoleidealet
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Idealets udbredelse i foreningen er også undervejs, og de fysiske materialer - herunder plakater og 
trykte idealer - er på vej til kredsene. De skulle meget gerne være her først i det nye år. Herfra di-
stribueres plakaterne til skolerne gennem tillidsrepræsentanterne. 
 
Vi overvejer i Styrelsen, hvordan og hvor meget vi vil gøre ud af udbredelsen i Ballerup, men gene-
ralforsamlingen er i hvert fald første mulighed for at gøre idealet lidt mere nærværende for jer, 
end det formentlig er på nuværende tidspunkt.  
 

 
NY START: DIALOG OM SKOLEUDVIKLING  
 
I Ballerup, som i alle andre kommuner, er man økonomisk presset af inklusionen, og der er ikke de 
fornødne ressourcer til alle de forebyggende og opfølgende indsatser, som ret beset er nødvendi-
ge. Eller mere præcist forholder det sig i en Ballerupkontekst snarere sådan, at man - på grund af 
budgetlovgivningen fra Christiansborg - ikke må bruge de penge, som man egentlig gerne vil.  
 
Det har jeg tidligere orienteret om - også at der er nedsat en temmelig stor, tværgående arbejds-
gruppe (bemandet med distriktsskoleledere, klubledere, pædagogiske ledere på skole og klub, 
afsnitsledere og teamledere i PPR og Socialafsnittet, BLF og BUPL), hvis formål er at fremme sam-
arbejdet mellem centrene, C-SIK og C-BUR (herunder PPR), og styrke den igangværende imple-
mentering af børne- og ungestrategien, herunder BAL og fælleskabsmodellen.  
 
Jeg har fortsat store forhåbninger om, at arbejdet vil medføre en mere realistisk og håndholdt 
kommunal tilgang til inklusion, som netop er kendetegnet ved at være dilemmafyldt og komplekst, 
involvere flere forskellige faggrupper med forskellige - og af og til modsatrettede - perspektiver og 
stille høje krav til dialogen mellem parterne. Inklusion er skolens største udfordring - også i Balle-
rup.   
 
Vi taler næppe om ændringer, som vil kunne mærkes lige med det samme i praksis, men over tid 
skal vi gerne have fundet nogle bedre veje til at skabe balance mellem krav og ressourcer.  
 
Vores arbejde har fanget KL’s og DLF’s interesse i en sådan grad, at vi - sammen med tre andre 
kommuner - er blevet inviteret til at deltage i en workshop den 7. januar og 7. februar for at dele 
ud af vores erfaringer, når det kommer til at udvikle skolen i et samarbejde mellem forskellige po-
sitioner, perspektiver og fagligheder. Det sker i regi af OK18-aftalens ’Ny Start’.    
 

 
TILSYN MED ELEVERNE I SKOLETIDEN 
 
Mange forhold bidrager til en skolehverdag, hvor belastningen af den enkelte børnehaveklassele-
der- og lærer bliver for stor. Herunder kan medtages tilsynet med eleverne i skoletiden - ikke 
mindst i frikvartererne - der fylder stadig mere i takt med, at antallet af ansatte er blevet reduce-
ret betydeligt over det seneste tiår, og eleverne i almindelighed kræver mere af os. Der mangler 
simpelthen åndehuller.   
 
Når jeg vælger at tage dette med i denne ’Netop Nu’, er det, fordi vi kort før jul i Styrelsen drøfte-
de omfanget af tilsynsforpligtelsen på skolerne, hvor vi - på baggrund af tillidsrepræsentanternes 
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forudgående tilbagemeldinger - kunne konstatere, at der er relativt store forskelle på, hvor mange 
minutters tilsyn man skal føre med elevernes pauser rundt omkring i skolevæsenet.    
 
Det er kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn 
med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv. Ved fornødent tillsyn forstås 
tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af 
de konkrete forhold. Beslutningen om udøvelsen af tilsynet træffes reelt af skolens leder inden for 
de mål, rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fast-
sat. 
 
Det betyder altså, at der ligger et ledelsesmæssigt skøn til grund for omfanget af det tilsyn, der 
føres med eleverne.  
 
Vi tager problemstillingen op med skolelederne på et såkaldt ’dialogmøde’, men det er samtidig 
oplagt, at det lokale MED-udvalg udarbejder nogle retningslinjer på området, hvis man ikke allere-
de har det. Forud herfor kunne man passende drøfte temaet på et skolemøde eller et MED-
formøde.  
 

 

AULA 
 
Jeg vil undlade at kaste mig ud i et større skriv om de glæder og sorger, som udrulningen af AULA 
har medført, men blot orientere jer om, at vi følger udviklingen ganske tæt, og løbende har det på 
i relevante mødefora, hvor vi dels får en status på arbejdet med at udbedre fejl og mangler, dels 
har mulighed for at viderebringe vores oplysninger om de steder, hvor skoen trygger allermest.  
 
Jeg føler mig nogenlunde overbevist om, at det nok skal blive godt med tiden, men jeg må samti-
dig tilstå, at jeg er dybt forundret over, at man lancerer en samarbejdsplatform, som i så ringe 
grad kan håndtere skolernes behov for et ”intranet”. Jeg kan ikke gennemskue, hvor kæden er 
hoppet af, for der har faktisk været gjort mange seriøse forberedelser, men det er kritisabelt, at så 
basale funktioner som vikardækning og arkivsystemer ikke er på plads - for blot at nævne et par 
stykker.    
 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020  
 
Tiden sig nærmer for årets faste holdepunkt i fagforeningsøjemed, nemlig den ordinære general-
forsamling, som i år holdes fredag den 13. marts. Indkaldelsen er lige på trapperne, og vi håber 
som altid på et stærkt fremmøde, da det er vigtigt for foreningens sammenhold og styrke.  
 
I år er det tilmed valgår, både af tillidsrepræsentanterne på skolerne og af de generalforsamlings-
valgte: Formand, næstformand og kasserer. Det er mit indtryk, at langt de fleste ønsker at forsæt-
te deres virke, men det skal jo ikke afholde nogen fra at stille op til en tillidspost, hvis man har mod 
på og lyst til at påtage sig en opgave for fællesskabet.  
 
I hører naturligvis meget nærmere om det alt sammen, men hermed en opfordring til at få datoen 
i kalenderen.   
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MEDLEMSWEEKEND 2020  
 
En anden dato, som I ligeså godt samtidig kan skrive i kalenderen, er weekenden den 7.+8. no-
vember, hvor vi holder medlemsweekend. Som altid forsøger vi at stykke en flot weekend sam-
men, hvor der både er noget fagligt og socialt på programmet. Jeg vover allerede nu at afsløre, at 
vi har entreret med den skarpe og levende skoledebattør og professor i pædagogisk psykologi, 
Lene Tanggaard, som mange af jer forhåbentlig kender til - og ellers kan komme til.  
  

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Fredag den 13. marts: Ordinær generalforsamling  
Weekenden den 7.+8. november: Medlemsweekend 
 
Derudover er vi rundt til de faglige klubber her i efteråret/vinteren. TR kender datoen, når den er 
faldet på plads.  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen.    
 

 
Det var, hvad det blev til i denne omgang – pas på jer selv og hinanden derude!  
 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 


