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Referat af  
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Onsdag den 3. juni kl. 16:00 
Virtuelt møde  

 
 
 
 
Formanden åbnede mødet og bød velkommen til en noget anderledes ordinær generalforsamling 
pga. Corona-situationen og understregede, at kredsstyrelsen håber, at det bliver første og eneste 
gang, at en generalforsamling gennemføres virtuelt. 
 
Formanden fortalte om, at foreningens tidligere og mangeårige kasserer, Lars Nilsson (2000-2016), 
bedrøveligvis er død efter et lille års kræftsygdom og holdt en mindetale for Lars. 
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Formanden foreslog på Styrelsens vegne Jon Kowalczyk som dirigent. Jon Kowalczyk blev valgt og 
kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne og Hovedstyrel-
sens særlige retningslinjer (jf. Corona-situationen) og dermed beslutningsdygtig. 
 
 

2. Fastsættelse af forretningsorden 
 
Forretningsordenen blev fastsat. 
 
Der blev ikke valgt stemmetællere, da afstemninger foregik elektronisk.  
 
 

3. Forslag til vedtægtsændringer 
 
Kassereren fremlagde Styrelsens forslag til vedtægtsændringer til øjeblikkelig ikrafttræden. 
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Ballerup Lærerforening: 
 

Nuværende § Forslag til ny § 

§ 11 
Godtgørelse til Styrelsen fastsættes for et sko-
leår ad gangen af den ordinære generalforsam-
ling. Styrelsens medlemmer får deres udgifter i 
anledning af Styrelsesmøder refunderet. Gene-
ralforsamlingen fastsætter aflønning og vilkår 
ved fratrædelse af valgte på generalforsamlin-
ger i lige år. 
 

§ 11 
Honorering af Styrelsens medlemmer fastsæt-
tes for et skoleår ad gangen af den ordinære 
generalforsamling. Styrelsens medlemmer får 
deres udgifter i anledning af Styrelsesmøder 
refunderet. I lige år fastsætter generalforsam-
lingen desuden vilkår og aflønning ved udtræ-
den. 
 

 
Vedtægtsændringen blev enstemmigt godkendt.  
 
 

4. Formandens mundtlige beretning  
 
Formandens mundtlige beretning blev aflagt i anderledes form end sædvanligvis. De slides, som 
dannede baggrund for beretningen, kan findes på hjemmesiden, hvor også den skriftlige beretning 
ligger.  
 
Formandens beretning blev behandlet i 3 afsnit: 
 
Skolepolitiske forhold 
 
Næstformanden fremlagde Styrelsens forslag 1 til resolution:  
 

Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 

 

Lad os stå sammen om et ideal for vores fælles folkeskole  
 

”Alle børn lærer optimalt i skolen, alle skaber fællesskaber i skolen, skolen mestrer fornyelse”. 
Sådan lyder den udmærkede vision for Ballerup Skolevæsen, der blev vedtaget i 2012.  
 
Vi er nu trådt ind i 2020 og må spørge os selv, om vi har skabt den skole, vi drømte om? 
 
På Danmarks Lærerforenings kongres i efteråret vedtog vi foreningens nye folkeskoleideal, og vi 
supplerer gerne kommunens vision med følgende ti formuleringer:  
 

1. I folkeskolen undervises med udgangspunkt i skolefag, der repræsenterer fælles viden, 
som styrker elevernes udvikling og giver dem mulighed for at handle på baggrund af 
kundskaber, færdigheder og kritisk dømmekraft. 

2. I folkeskolen styrkes samfundets sociale sammenhængskraft ved, at alle elever uanset 
baggrund og forudsætninger mødes og udvikler potentialer, drømme og forventninger til 
livet. 

3. I folkeskolen indføres eleverne i samfundets demokratiske principper gennem undervis-
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ning og aktiv deltagelse i klassens og skolens sociale strukturer. 
4. I folkeskolen indføres eleverne i samfundets kulturer og værdier i og gennem tiden, de 

møder kulturel mangfoldighed og lærer at deltage i bærende fællesskaber. 
5. I folkeskolen opnår eleverne gennem undervisningen forståelse for kulturelle og sociale 

værdier i verdenssamfundet og bliver derigennem inspireret til at kunne tage stilling og 
deltage aktivt i internationale sammenhænge og fællesskaber. 

6. I folkeskolen mødes alle elever af ligeværd og retfærdighed, de udfordres og bliver i 
stand til at træffe reflekterede valg for deres videre liv og uddannelse. 

7. I folkeskolen leves det gode børneliv, hvor alle indgår i værdifulde relationer og fælles-
skaber og oplever en skoletid, der har værdi i sig selv. 

8. I folkeskolen møder eleverne en undervisning og samværsform, der er mangfoldig og 
som gennem forskellige arbejdsformer skaber rum for fordybelse, eksperimenter, samta-
le, undren, refleksion og erkendelse. 

9. I folkeskolen har lærerne på baggrund af deres faglighed og professionelle dømmekraft 
ansvaret for skolens undervisning og dannelsesopgave samt at bidrage til folkeskolens 
udvikling. 

10. I folkeskolen er der gensidig respekt mellem politikernes ansvar for at fastlægge skolens 
formål og de fagprofessionelles råderum til at beslutte, hvordan formålet indfries og op-
gaverne udføres. 

 
Samlet set bliver det til mange flotte målsætninger, som imidlertid først bliver rigtig interessan-
te, når de omsættes til forbedringer i den konkrete skolehverdag.  
 
Meget vand er løbet i åen siden 2012, og tiden er inde til en fornyet samtale om, hvordan vi ska-
ber det bedste skolevæsen i Ballerup - båret af en hjertelig ambition om at stå sammen om et 
ideal for vores fælles folkeskole.  
 
 
Med forventningsfuld hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, afviklet som virtuelt møde den 3. juni 
 

 
Resolutionen blev enstemmigt vedtaget.  
 
Formanden fremlagde Styrelsens forslag 2 til resolution: 
 

Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Der er grund til ros  
 
Ligeså vigtigt det er at rise, når der er grund til at rise, ligeså vigtigt er det at rose, når der er 
grund til at rose. Og der er grund til ros:  
 

1. På skolevæsenets vegne glæder vi os særligt over, at skoledagen omsider blev forkortet 
for alle, da det bidrager til en bedre balance mellem krav og ressourcer og dermed et 
bedre undervisnings- og arbejdsmiljø.    
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2. Derudover glæder vi os over, at stillingsnedgangen ser ud til at være vendt, så der nu kan 
spores en svag stigning i antallet af lærere i skolevæsenet. Det er da også en forudsæt-
ning for at indfri de politiske ambitioner, at der bliver flere lærerhænder til at løse den 
store opgavemængde.    
 

3. Endelig glæder vi os over, at vi - efter flere års ønske fra vores side - har fået etableret et 
fortløbende, tværgående samarbejdsorgan, som skal følge og kvalificere inklusionsind-
satsen. 

 
Nu vokser træerne sjældent ind i himlen, så vi har fortsat nogle konkrete problemer, som vi 
imødeser jeres handling på:   
 

1. ”Teaching to the test-skolen” sniger sig ind ad bagvejen, og det er I med til at forstærke, 
når elevernes udbytte af undervisningen i så høj grad vurderes på prøve- og eksamenska-
rakterer og resultater i de omdiskuterede og skammeligt upræcise Nationale Test. Vi har 
fortsat brug for, at der arbejdes politisk for et bredere og mere nuanceret syn på skolens 
formål og succes. 
 

2. Når svaret er udskolingslinjer, hvad var så spørgsmålet? Hvis det politiske spørgsmål er, 
hvordan vi sikrer, at de ældste elever får vakt motivationen og engagementet, bør sko-
lerne have frihed til at finde deres respektive svar. Det politiske krav om udskolingslinjer 
fungerer i hvert fald efterhånden snarere som spændetrøje end som katalysator. 

 
3. Anvendelsen af læringsplatformen Meebook bør ske ud fra den grundlæggende præmis, 

at den alene anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende, og den vurdering 
bør først og fremmest være lærernes - selvfølgelig i samarbejde med ledelsen. Faktisk har 
vi brug for at overveje, om Meebook er pengene værd?   

 
Vi har tidligere udtalt, at vi på alle niveauer forventer at tage del i og ansvar for centrale beslut-
ninger vedrørende skolens indhold, drift og udvikling. Det har vi fået bedre mulighed for de se-
neste år, så selvom der fortsat er plads til forbedringer, er der også grund til ros.   
 
Med anerkendende hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, afviklet som virtuelt møde den 3. juni 
 

 
Resolutionen blev vedtaget. 
 
Herefter blev delafsnittet debatteret.  
 
Arbejdsmiljø 
 
Udvalgsformanden for Arbejdsmiljøudvalget, Pia Salling, fremlagde Styrelsens forslag 3 til resoluti-
on:  
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Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Vi må aldrig tillade, at lærere bliver kaldt ”kælling, luder og idiot” 
 
Desværre er ’krænkelser, vold og trusler’ ikke længere en sjældenhed i folkeskolen, og niveauet 
er støt sigende, hvilket er både uacceptabelt og foruroligende.  
 
Senest kunne man - i en stor landsdækkende delundersøgelse fra ’Det Nationale Forskningscen-
ter for Arbejdsmiljø’ - læse, at mere end halvdelen af lærerne er blevet kaldt nedværdigende 
gloser som ”kælling, luder og idiot”, mens hver fjerde er blevet slået. 
 
Det billede kan vi genkende i Ballerup, skønt vores datagrundlag er begrænset, og indberetnin-
gerne er præget af for stor tilfældighed. Eksempelvis kan vi konstatere, at de arbejdsskader, som 
henføres til kategorien ’fysisk og psykisk vold’, fra 2018 til 2019 steg fra 56 til 85 tilfælde. 
 
Der kan næppe påvises en evident kausal sammenhæng mellem stigningen i ’krænkelser, vold og 
trusler’ og inklusion, men måden at håndtere inklusionen på spiller indiskutabelt en rolle i udvik-
lingen.  
 
I bestræbelsen på at alle kommunens medarbejdere kan sikres et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk 
som psykisk, vil vi gerne appellere til, at udviklingen får større politisk opmærksomhed. Det må 
være vores fælles målsætning at: 
 

 fremme en fælles adfærd og holdning, som forebygger ’krænkelser, vold og trusler’ 

 give de ansatte redskaber til at håndtere situationer, hvor vold indgår 

 yde optimal støtte i akutte risikosituationer og efterfølgende bakke op om ansatte, der 
har været udsat for krænkelser af enhver art 

 
Det er bydende nødvendigt, at skolerne har tidssvarende og operationelle aftaler og retningslin-
jer på området - fx for arbejdsskade- og politianmeldelser - ligesom der er brug for stærkere sy-
stematik og bedre organisering. Vi ved desuden fra forskningen, at lærernes egne strategier kun 
virker, hvis ledelsen - særligt den nærmeste leder - går forrest og gør en aktiv indsats for at fore-
bygge vold og trusler.  
 
Krænkelser på jobbet er arbejdspladsens problem, og vi skal kæmpe imod enhver individualise-
ring af arbejdsmiljøproblemer. I stedet skal vi i fællesskab forbedre undervisnings- og arbejds-
forholdene, så vi kan lykkes med lærergerningen og gøre en positiv forskel for eleverne.  
 
Vi må aldrig tillade, at lærere bliver kaldt ”kælling, luder og idiot” - eller udsættes for noget, der 
er endnu værre. 
  
 
Med foruroliget hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, afviklet som virtuelt møde den 3. juni 
 

 
Resolutionen blev enstemmigt vedtaget. 
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Herefter blev delafsnittet debatteret.  
 
Organisatoriske forhold 
Debatteret.  
 
Den samlede beretning blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 
 
 

5. Regnskaber   
 
Kassereren fremlagde på Styrelsens vegne regnskaberne for Ballerup Lærerforening, Solidaritets-
fonden og Særlig Fond. Generalforsamlingen forholdt sig til regnskaberne ud fra den oplysning, at 
de er forsynet med en blank revisionspåtegning. 
 
Efter en tak til de kritiske revisorer blev regnskaberne indstillet til generalforsamlingens godken-
delse. 
 
Regnskaberne blev sat til afstemning: 
Regnskabet for Ballerup Lærerforening 2019 blev enstemmigt godkendt. 
Regnskabet for Solidaritetsfonden 2019 blev enstemmigt godkendt.  
Regnskabet for Særlig Fond 2019 blev enstemmigt godkendt. 
 
 

6. Fastsættelse af honorarer og ydelser 
 
Kassereren fremlagde Styrelsens forslag til frikøb, honorarer og ydelser samt garantiordning. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

7. Budgetter 
 
Kassereren fremlagde budgettet, og det affødte ingen bemærkninger. 
 
 

8. Fastsættelse af kontingent 
 
Styrelsen foreslog uændret kontingentet for 2021 med udgangspunkt i medlemstallet primo fe-
bruar 2020: 
 

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. 
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Kontingentet blev fastsat som foreslået.  
 
 

9. Valg ifølge vedtægterne 
 
a. Formand: Morten Refskov genvalgt 
 
b. Næstformand: Kasper Mortensen genvalgt 
 
c. Kasserer: Vibe Larsen genvalgt 
 
d. 1 kongresdelegeret: Line Stendorf valgt  
 
e. 4 suppleanter for de kongresdelegerede(hvoraf 1. suppleanten reelt har sæde i kongressen, da 
formanden er Hovedstyrelsesmedlem). Generalforsamlingen blev forelagt en enstemmig indstil-
ling fra Styrelsen om en rækkefølge, som den godkendte, hvilket betyder:   
1. suppleant: Lisbeth Kruse genvalgt 
2. suppleant: Jonas Holager genvalgt 
3. suppleant: Helle Gårdo valgt 
4. suppleant: Jens Lund valgt  
 
f. 2 revisorer: Anne Olsen og Morten Thinggaard Pedersen genvalgt 
 
g. 2 revisorsuppleanter: Bastian Kuke Larsen genvalgt og Jakob Borregaard valgt 
 
h. 1 fanebærer: Peter Hess-Nielsen genvalgt 
 
i. 2 fanebærersuppleanter:  
1. suppleant: Niels Kjeldsen genvalgt 
2. suppleant: Pia Aagaard genvalgt  
 
 

10. Eventuelt 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til deltagerne og dirigenten og udtrykte 
forhåbning om et fysisk gensyn på medlemsweekenden til november samt til næste års general-
forsamling.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


