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 NETOP NU 
Marts/april - 2019/2020 

 

 
Kære medlemmer  

 

Midt i denne for os alle så bekymrende og mærkværdige tid forsøger jeg her at give en opdatering 

på forholdene i Ballerup.   

 
KONTAKTEN MELLEM BLF OG MEDLEMMERNE 
 
Selve kredskontoret er som udgangspunkt fortsat lukket for personligt fremmøde, men vi er til-
gængelige på mail og telefon. 
 
Vores tillidsrepræsentanter er sædvanligvis krumtappen i vores fagforeningsarbejde, og den rolle 
forstærkes selvsagt i en krisetid som denne, hvor mange drøftelser og løsninger skal findes på den 
enkelte skole/arbejdsplads. Vi er i tæt kontakt med hinanden, og tillidsrepræsentanterne har en 
lige linje til os 24/7, hvis de har behov for hjælp eller støtte. Derudover holder vi hinanden oriente-
ret skriftligt og gennem virtuelle møder, når der er behov.  
 
Jeg vil gerne understrege, at I ikke skal holde jer tilbage med tvivl og spørgsmål - hverken til TR 
eller til os. Det er desværre ikke altid, vi kan give svar med det samme, da rigtig meget i denne tid 
er ukendt land, men jeg vil love, at vi lægger os i selen for at finde svarene hurtigst muligt.  
 
I skal også vide, at vi har et ganske tæt, løbende samarbejde med kommunen, hvor vi forsøger at 
finde fælles svar på de udfordringer, vi står med.    
 

 
GENÅBNING AF FOLKESKOLEN 
 
Med regeringens beslutning om en gradvis genåbning af folkeskolen står vi over for en meget om-
fattende opgave. Det er forståeligt, at der med genåbningen følger mange bekymringer om både 
sundheds- og arbejdsforhold, og vi må erkende, at den skoledag, vi kender, ligger længere ude i 
fremtiden.  
 
Vi arbejder pt. på højtryk, og vi er i dialog med forvaltningen og skolelederne om at skabe en så 
tryg og sikker start for medarbejdere, elever og forældre som overhovedet mulig. Både Danmarks 
Lærerforening og Ballerup Lærerforening vil de kommende dage afkræve svar på, hvordan vejled-
ningen sikres håndhævet og bliver konkret for kommuner og skoler.  
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Ved den gradvise genåbning af folkeskolen forventer vi, at Ballerup Kommune efter sundheds-
myndighedernes anbefalinger fastlægger overordnede rammer, der tager højde for både lærernes 
sikkerhed, skolernes fysiske rammer, hygiejne, undervisning og den pædagogiske opgave. Først 
når det er på plads, kan skolerne åbnes, og vi har sendt det utvetydige politiske signal, at hastværk 
er lastværk. Skolen har været lukket en måned, så få dage fra eller til skal ikke være afgørende i 
denne situation. Er vi klar til onsdag, er det fint. Bliver det først torsdag, fredag eller mandag klarer 
vi også det.  
 
Når ovenstående er skrevet, er jeg også nødt til at skrive, at vi står i en helt særlig situation, hvor 
der fra alle sider er brug for forståelse og udstrakt fleksibilitet. Vi vil formentlig skulle påtage os 
arbejdsopgaver, som ligger i randen af vores overenskomstdækning, og der kan også blive behov 
for, at en lærer underviser flere timer end planlagt for at få normeringerne til at hænge sammen. 
Ligeledes kan det vise sig vanskeligt at afvikle frihed på denne side af sommerferien. Vi er imidler-
tid ikke så langt med dialogen, planlægningen og logistikken, at vi ved noget konkret. Alt sammen 
vil selvfølgelig skulle ske under aftalte rammer og med eventuel fornøden økonomisk kompensati-
on i form af fx tillæg og overarbejdsbetaling. 
 
Vi følger udviklingen og vil orientere i takt med, at vi ved mere - nok primært gennem tillidsrepræ-
sentanterne. Det er dog vigtigt at huske på, at det først og fremmest er ledernes ansvar at oriente-
re og involvere, så vores opgave er altovervejende at medvirke til gode løsninger og fornøden op-
mærksomhed på de problemer, der opstår. Dertil vil jeg så tilføje, at skolelederne står med en eks-
tremt vanskelig opgave, som vi skal hjælpe dem bedst muligt med at håndtere.  
 
Jeg vil i denne ’Netop Nu’ undlade at gå for meget ind i konkret sagsbehandling, da vi i øjeblikket 
nærmest bliver klogere på problemstillingerne time for time. Igen skal min opfordring være klar; 
spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.  
 
Desuden vil jeg nævne, at en række af hovedudfordringerne (fx om hvor vidt man skal møde på 
arbejde, hvis man i sin nære familie har nogen i risikogruppen) ikke er særlige for Ballerup, hvorfor 
løsningerne skal findes i et centralt samarbejde mellem regeringen, myndighederne, KL og DLF, 
hvilket der i disse timer arbejdes stenhårdt på. Ofte vil I få de nyeste informationer, lige så hurtigt 
som vi gør.  
 

 
CENTRALE AFTALER 
 
Siden nedlukningen af samfundet, har de centrale parter indgået to vigtige aftaler, som vi er om-
fattet af.  
 
Udlån af medarbejdere  
21. marts blev der indgået en såkaldt  mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, der fælleserklæring
omhandler muligheden for, at kommunerne under coronakrisen kan anvende ansatte på andre 
områder, end de normalt er på. Jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig, at lærere vil blive 
brugt til andre opgaver i kommunen, da der fortsat holdes skole, dog anderledes end vi plejer. 
Men der er jo ingen af os, som ved, hvor dybt det kommer til at stikke, og hvor længe det kommer 
til at vare, så vi må afvente og se. 
 

https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2020/marts/offentlige-fagforeninger-staar-sammen-i-kampen-mod-covid19?fbclid=IwAR28a23jUmhdrbtt5fubXcBlQNdKqa3p-OOPn3WrmB60tRu7YFmVqnW1bsY
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Under alle omstændigheder kan det ikke ske uden en lokalaftale mellem kommunen og BLF, så 
hvis det måtte blive aktuelt, hører I nærmere om det.  
 
Afvikling af frihed  
Den 27. marts blev der indgået en aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse 
pga. Covid-19 for at ansatte skulle afvikle op til 5 dages frihed, hvis de i perioden 28. marts – 13. 
april 2020 efter ledelsens beslutning ikke var anvist arbejdsopgaver i hele eller dele af perioden. 
Aftalen er allerede nu udløbet og er dermed ikke længere aktuel, men den gav desværre anledning 
til en del bølgeskvulp.  
 
Vores udgangspunkt var, at aftalen ville omfatte ganske få af vores medlemmer, da langt de fleste 
forestod nødundervisning eller relaterede opgaver og dermed var i arbejde.  
 
Gennem hele forløbet tilkendegav jeg over for kommunen, at lærere, der på grund af deres opga-
vetildeling rent faktisk var friholdt for opgaver, naturligvis var omfattet. Det har således aldrig væ-
ret en målsætning, at ingen af vores medlemmer blev berørt af aftalen, men jeg forsøgte loyalt at 
efterleve den aftalefortolkning, som siden blev bekræftet af et fællesbrev fra KL, DLF og Skolele-
derforeningen midt i sidste uge.  
 
Foreningens fokus har været, at vi - i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre - sikrer, at 
eleverne har adgang til en lærer og undervises med en fornuftig kvalitet. Og det kan selvsagt ikke 
sikres af de lærere, som sendes på tvungen ferieafvikling.    
 
Set fra min stol kom forløbet desværre til at bære præg af kommunikationsbrist, misinformation, 
vigende samarbejde og alt for stort hastværk, og det betød, at en del lærere blev bedt om at afvik-
le frihed (typisk dage fra 6. ferieuge), skønt de selv mente, at det var et uhensigtsmæssigt tids-
punkt at gøre det på. 
 
Det er vigtigt for mig at markere, at vi lærere naturligvis tager vores del af ansvaret i denne krise-
tid og også gerne udviser samfundssind, men det giver ingen mening at sende lærere på ferie, som 
faktisk er travlt optaget af nødundervisning. Og det værste var måske nok, at det for nogle lærere 
kunne opleves som en underkendelse af deres arbejde: ”Dit arbejde kan vist godt undværes lige 
nu”.     
 
Nu skal man ikke græde over spildt mælk, og vi kan ikke lave om på de handlinger, der er gennem-
ført, men det har på flere skoler givet anledning til ærgerlige sværdslag mellem de tillidsvalgte og 
ledelsen, og jeg har da også været noget hængt op omkring den sag.   
 

 
PERIODEFORHANDLINGERNE  
 
Forhandlingerne om en central arbejdstidsaftale fortsætter som udgangspunkt, men der er en 
fælles accept af, at den 27. april ikke nødvendigvis længere er deadline. Den gradvise genåbning af 
folkeskolen vil nok yderligere forsinke processen, hvorfor vi formentlig vil nærme os sommerferi-
en, før der måske kommer hvid røg op af skorstenen.  
 
Formanden beskriver fortsat forhandlingsklimaet som positivt og konstruktivt, og der er større 
fremdrift, end vi har set ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2015 og 2018. Hvad det ræk-
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ker til, er der endnu ingen af os, som kan sige, men det er en forudsætning for os, at medlemmer-
ne kan inddrages fornødent i vurderingen af en eventuel aftale. I den nuværende situation, hvor 
der er stærke forsamlingsbegrænsninger, kan det fx være umuligt at indkalde kongressen, og det 
kan spænde ben for processen. Meget er usikkert, så vi må se.   
 

 

GENERALFORSAMLINGEN  
 
Det er ikke godt at vide, hvornår vi kommer til at kunne afholde generalforsamlingen. Vi har reser-
veret Baltoppen fredag den 29. maj, men realistisk set skal vi nok på den anden siden af sommer-
ferien. Det giver os nogle udfordringer og er drønærgerligt, men det er der jo meget, som er i øje-
blikket.  
 
Notér gerne den 29. maj i kalenderen - det kan i hvert fald ikke skade noget.    
 

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Fredag den 29. maj: Ordinær generalforsamling  
Weekenden den 7.+8. november: Medlemsweekend 
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen.    
 

 
 
Dette er i sandhed en periode, som vil gå over i historien, og man kan i dystre stunder grue lidt for 

det verdenssamfund, der venter ”på den anden side”. Men det er vi nok nødt til at tage i små bid-

der, og i første omgang står den altså på en genåbning af skolen.   

 

Til slut vil jeg ønske jer alle sammen en dejlig påske - trods alt. Pas nu rigtig godt på hinanden og 

på jeres kære.  

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 


