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 NETOP NU 
Maj/juni - 2019/2020 

 

 
Kære medlemmer  

 

Et højest bemærkelsesværdigt skoleår er ved at finde sin afslutning, og hermed får I dette skoleårs 

sidste ’Netop Nu’.  

 
PERIODEFORHANDLINGERNE  
 
Som man har kunnet læse på blandt andet folkeskolen.dk, er periodeforhandlingerne mellem KL 
og LC (DLF), som gerne skulle sikre en overenskomstaftalt arbejdstidsaftale, løbet ind i så store 
problemer, at der pt. er etableret en såkaldt tænkepause. Det betyder først og fremmest, at vi ikke 
får et resultat sendt til afstemning inden sommerferien - om overhovedet.  
 
Begge parter er oprigtigt interesserede i at indgå en aftale, og det er også årsagen til, at der ikke er 
tale om et sammenbrud. Spørgsmålet er selvsagt, om ønsket om en aftale for begge parter er stort 
nok til, at der kan bøjes så meget af på de respektive krav, at der kan findes et kompromis? Det må 
tiden vise.  
 

 
CORONASKOLEN OG NÆSTE SKOLEÅR 
 
Meget har været usikkert og omskifteligt under denne coronaperiode og coronaskole - som vi ef-
terhånden kalder det i folkemunde. 
 
Skoledagen er langt fra, som den plejer. Hygiejne- og afstandskrav betyder fortsat, at eleverne ikke 
har et fuldt skema. Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen betyder også, at der er få, faste voksne 
tilknyttet de enkelte klasser, og derfor er det ikke muligt at undervise som normalt i alle fag. Sko-
lerne har forskellige muligheder for at tilrettelægge skoledagen, så den lever op til de sundheds-
faglige retningslinjer, og derfor er der også forskel på, hvilken og hvor meget undervisning elever-
ne på de forskellige skoler får. Det kan næppe være anderledes, så længe vi lever i et samfund 
med corona og arbejder under en nødbekendtgørelse for skolen. 
 
I hjemsendelsesperioden med fjernundervisning fik mange forældre et nyt indblik i deres børns 
skolegang og skolearbejde, og mange forældre har måske fået en større forståelse for vores arbej-
de. Mange lærere beretter også om, at den tættere kontakt til elever og forældre har været posi-
tivt i forhold til at støtte det enkelte barn.  
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Rent fagligt har børnene ikke fået den samme undervisning i alle fag, som de ville have fået uden 
corona, men mange børn har helt sikkert lært noget værdifuldt eller fået nye venskaber i de an-
derledes rammer. Vi ved dog også, at nogle børn har været for langt væk fra skolen de seneste 
måneder, og at det for andre måske er svært at komme tilbage. Der vil være brug for at samle op - 
både på det faglige og det sociale - også ind i næste skoleår.  
 
Selv om skoledagen ikke ligner sig selv, er det værd at overveje, hvad den nye ’normal’ skal være 
for skolerne i Ballerup, men jeg vil med det samme advare mod at drage alt for mange alt for ha-
stede og vidtgående konklusioner. Vi vil i Styrelsen samle op på erfaringerne og tage politisk stil-
ling til, hvad vi mener, at der er potentiale i at bringe videre. Her skal I være mere end velkomne til 
at give os input, fx gennem jeres tillidsrepræsentant. 
 
Forleden dag fik vi omsider en udmelding fra Undervisningsministeriet og myndighederne om det 
kommende skoleår, og vi kan heldigvis se frem mod en yderligere normalisering af skolen - idet 
afstandskravet lempes i undervisningssituationen (link) - og dermed en skoleopstart, som langt 
hen ad vejen vil ligne sig selv.   
 
Folkeskolen har gennem de sidste måneder vist, at den er rammen, der bringer børn sammen, og 
vi har som faggruppe vist, at vi om nogen er omstillingsparate, innovative og engagerede. Jeg er 
næsegrus af beundring over jeres indsats, og perioden har - om muligt - gjort mig endnu mere 
stolt over at være lærer - og repræsentere jer. 
 

 
SKOLEINDSKRIVNING OG STYRELSESVEDTÆGT 
 
Siden den nye skolestruktur blev indført i 2014 har den årlige skoleindskrivning med variationer 
givet anledning til frustrationer og kritik, fordi det - forståeligt nok - er svært for forældrene at 
forstå og acceptere, at man med en skole på flere matrikler ikke nødvendigvis er garanteret plads 
på den matrikel, som man ønsker.  
 
I forbindelse med skoleindskrivningen 2020 har muligheden for ændringer i skolernes styrelses-
vedtægt været drøftet politisk, herunder som opfølgning på et møde mellem Børne- og Skoleud-
valget og en kritisk forældregruppe på Skovvejens Skole. Alt tyder på, at der vil blive foretaget ju-
steringer af de kriterier (forældreønske, søskende, nærhed), der ligger til grund for fordelingen af 
elever, men det er endnu for tidligt at sige, hvor politikerne lander, da der er flere - også modsat-
rettede - interesser i spil.    
 

 
PRISREGN OVER BALLERUP  
 
Uanset hvad man mener om prisuddelinger i den pædagogiske verden, er det et faktum, at den 
forgangne uge blev en mere særlig én af slagsen i en Ballerupkontekst.  
 
Først vandt Susanne Christensen fra Baltorpskolen (afd. Grantoften) Politikens Undervisningspris 
(link) for sin evne til at se den enkelte elev og for at rykke alle fagligt, og senere på ugen blev det 
offentliggjort, at Ballerup Kommune tager årets Ørnepris for at være den kommune, der har haft 
den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne (link).   
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads
https://politiken.dk/indland/uddannelse/undervisningsprisen/art7827009/Susanne-l%C3%B8ftede-Lasse-fra-02-til-10-i-l%C3%A6sning-og-vinder-undervisningsprisen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200618-ballerup-kommune-vinder-pris-har-stoerste-stigning-i-soegningen-til-erhvervsuddannelserne
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Et stort tillykke til skolevæsenet med hæderen og den positive opmærksomhed, der er aldeles 
velfortjent.  
 

 
FERIEAFHOLDELSE  
 
Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Frem til denne 
dato gælder de hidtidige regler, dog er der som en overgangsordning indført en forkortet optje-
nings- og afholdelsesperiode.  
 
Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at ferie optjenes og afholdes side-
løbende. Hver måned optjener den ansatte efter den nye ferielov 2,08 feriedag. I samtidighedsfe-
rie optjenes ferien løbende fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder) og kan afholdes 
i perioden 1. september til 31. december året efter (16 måneder).   
 
Vi har i Ballerup været så tidligt ude, at vi har kunnet lavet fornuftige ordninger for alle vores med-
lemmer. For alle på folkeskoleområdet er selve ferien placeret fra mandag den 13. juli til fredag 
den 31. juli (altså 3 uger), og derudover er der ferie i uge 42 og 7 næste år. For ansatte i PPR for-
holder det sig lidt anderledes, da der afvikles 4 uger i juli, (6.7.-31.7), og der således ikke er optjent 
ret til løn i hele sommerferien, men det er der taget højde for via en fleksibel arbejdstilrettelæg-
gelse, hvor der placeres flere arbejdstimer i løbet af året.   
 
Reelt betyder det således ikke andet, end at såfremt man måtte blive syg, kan der alene opnås ret 
til erstatningsferie, når der faktisk afholdes ferie. Resten af elevfridagene i juli og august bliver - 
afhængig af skolernes praksis - overvejende 0-dage (arbejdsdage uden planlagt arbejde). 
 

 
SYG I FERIEN 

 
Skulle man være så uheldig at blive syg i sin ferie, behøver man ikke nødvendigvis helt at opgive 
at få feriekulør. Man har ret til erstatningsferie, hvis man har mere end 5 sygedage (karensdage) i 
sin ferie. Dog er det vigtigt, at man husker at sygemelde sig. Retten til erstatningsferie indtræder 
først den dag, man sygemelder sig til sin arbejdsgiver. Læs mere på hjemmesiden. 
 

 
GENERALFORSAMLINGEN 2020 
 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling er lidt af en traditionernes højborg, men sådan blev det 
ikke i år. Generalforsamlingen bød i stedet på stor afstand, et fravær af fællessang, aflyst kage- og 
middagsbord, strømsvigt og ikke ét eneste medlemsindlæg. Lad det blive første og sidste gang. 
 
Materialet (mundtlig beretning, referat etc.) fra generalforsamlingen - der dog i år er lidt begræn-
set i forhold til normalt - er lagt på hjemmesiden, og resolutionerne er sendt til borgmesteren, 
som kvitterede med denne hilsen: ”Tak for jeres resolutioner, som jeg glæder mig til at læse på 
denne grundlovsdag”. Jeg har også lagt mine mindeord for foreningens tidligere mangeårige kas-
serer, Lars Nilsson, op særskilt.  
 

http://kreds21.dk/arbejdsliv/information-raadgivning/ferie/syg-i-ferien
http://www.kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2020
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Med hjertelig tak for den - alt taget i betragtning - store tilslutning til en meget anderledes gene-
ralforsamling, for opbakningen og valgene/genvalgene! 
 

 
ÆNDRINGER I STYRELSEN  
 
I år har det været valgår af tillidsrepræsentanter både på generalforsamlingen og på skolerne. Det 
har også betydet, at der fra næste skoleårs skiftes tillidsrepræsentant på Ordblindeinstituttet, hvor 
Verner Poulsen stopper efter mange år på posten og overlader roret til Charlotte Hersløv. På Må-
løvhøj Skole (afd. Måløv), stoppede Lea Schmidt i foråret, da hun fik nyt arbejde, og her har Rikke 
Hykkelbjerg overtaget.  
 
Vi har naturligvis sagt pænt farvel til de afgående og pænt velkommen til de nyvalgte.    
 

 
KONTAKT TIL KREDSEN I FERIEN 
 
Kredsen holder ferielukket parallelt med skolerne, men det er alligevel muligt at komme i kontakt 
med os, hvis man får brug for hjælp. Skriv til more@dlf.org, så vil vi vende tilbage snarest muligt.   
  

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
5. oktober: Møde for nye medlemmer 
Weekenden den 7. og 8. november: Medlemsweekend 
19. marts: Generalforsamling  
 
Husk at skrive datoerne i kalenderen.    
 

 
FERIEAFTALEN 
 
Til Styrelsens sommerafslutning præsenterede jeg - som det efterhånden er blevet tradition - ne-
denstående. Det bør sådan set være en ret, som alle medlemmer har, så jeg har foretaget en lette-
re redigering.  
 

 
”I husker nok, at det er den aftale, vi vedtager med os selv til evaluering én gang årligt. Aftalen har 
den fordel, at vi - som noget af det eneste, vi beskæftiger os med - kan få den præcis, som vi øn-
sker den.  
 
§ 1. 
Enhver TR har ret til at være sig selv i mindst 4 uger uden at blive forstyrret af elever, forældre, 
kolleger, eller ledelse - hverken den formelle eller politiske.  
 
I den periode har enhver TR i øvrigt ret til følgende: 

mailto:more@dlf.org
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Stk. 1: At ligge på en græsplæne eller en mark og tygge på et langt græsstrå - eventuelt med en 
partner, et barn eller barnebarn i hånden - og kigge op i en blå himmel med hvide skyer, der drø-
ner forbi og hele tiden forandrer sig og antager nye former og skikkelser. 
 
Stk. 2: At glemme absolut ALT om TR-nyt, dlf.org, DLF Insight, ’Min side’, TR-håndbogen, 
kreds21.dk, Ballerup Intra, e-boks, AULA og Meebook. 
 
Stk. 3: At give sig hen til sysler som stenmaling, papirklip, papmache, mikado, sudoku, perlepla-
der, akvarelmaling, syning, strikning, Ludo, Skak, Backgammon, kortspil eller mere fysisk aktiv be-
skæftigelse som volleyball, svømning, tennis, badminton, rundbold, fodbold, ringspil, stang-tennis 
og kroket. 
 
Stk. 4: At tage forkortelsen ”ok” for pålydende og ikke med det samme føle sig kaldet til at citere 
aftaletekst, opsøge aftalehjemmel, vurdere udsagnets juridiske stilling eller gå om bord i en mere 
eller mindre hidsig politisk debat om kravopstilling og acceptable OK-resultater.  
 
Stk. 5: At se, mærke og opleve sin familie med nærvær, krop og sjæl uden tanke for svære med-
lemssager, besværlig fagfordeling, politiske problemstillinger, bøvlede relationer, vanskelige kolle-
ger, kontrær ledelse, GDPR-forordning eller ubesvarede mails i indbakken. 
 
Stk. 6: At leve i nuet, opgive at følge med i ugedagene og for en periode lade dét i livet få plads, 
som man har allermest lyst til. 
 
Stk. 7: At se helt aldeles blank ud, når man hører ord som lokalaftale, arbejdstid, undervisnings-
maksimum, opgaveoversigt tilstedeværelsestid, ”42. uge”, professionelt råderum, individuel tid, 
efteruddannelsesvilkår, prøver og censur. 
 
Stk. 8: At stege pølserne næsten sortbrankede over bål med masser af røg og ild, fuglekvidder, 
summen fra bier - og en kold øl eller sodavand i hånden. 
 
Stk. 9: At være noget nær ligeglad med ledelsesret, ledelsesresistens, samarbejde, medarbejderin-
volvering, ytringsfrihed, rammevilkår, faglighed, pædagogik, skoleudvikling, paradokser, arbejds-
pres, utilfredshed, kritikkultur, brokkeri, tåbeligheder, selvmodsigelser, urimeligheder, uløselighed 
- kort og godt: TR-arbejde. 
 
 
Det var, hvad det blev til i denne omgang, og det var faktisk heller ikke så lidt endda.  
 
På vegne af Styrelsen vil jeg med smil på læben og boblende ferieforventning ønske jer alle sam-
men en fantastisk sommer og en aldeles velfortjent ferie. Pas på jer selv og nyd de mange lyse 
timer, mens vi har dem.   
  
 
Morten Refskov  
Ham dér formanden  


