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 NETOP NU 
September/oktober - 2020/2021 

 

 
Kære medlemmer  
 
Jeg vil først og fremmest beklage, at jeg aldrig fik forfattet en ’Netop Nu’ i august. Det er ikke den 
store hemmelighed, at jeg har været ekstremt ophængt af først forhandlingerne og urafstemnin-
gen om A20, siden formandsvalget i DLF. Af samme årsag skylder vi alle sammen - og jeg især - at 
sende varme tanker og roser i retning af særligt Kasper og Vibe, som på dygtig og arbejdsom vis 
har holdt skansen i mit fysiske og mentale fravær. Tak!  

 
KOMMUNENS BUDGET 2021 
 
Den 24. september blev der indgået en budgetaftale for 2021, som i store træk er en videreførelse 
af hovedlinjerne for indeværende års budget. Vi har fortsat til gode at se aftalens detaljer, men 
som vi er oplyst, er der ikke meget ”nyt under solen”. Sandheden er også, at budgettet både skal 
ses i lyset af coronakrisen og det faktum, at der er kommunalvalg til næste år, hvorfor de magtbæ-
rende partier - især Socialdemokratiet - typisk vil forsøge at skabe rum for at kunne fremlægge et 
budget med væsentlig flere ”løfter og gaver” til næste år.  
 
Vi har som altid afgivet et høringssvar.    
 

 
A20 
 
‘Tak’ er som bekendt kun et fattigt ord, men ikke desto mindre skal I have en sådan for jeres store 
deltagelse i urafstemningen om den nye arbejdstidsaftale (A20).  
 
Som I allerede ved, blev aftalen tiltrådt, idet 67,2 % af de stemmeberettigede stemte JA, mens 
32,8 % stemte NEJ. I alt afgav 77,8 % deres stemme. 
 
I Ballerup afgav 88,1 % deres stemme, og det placerer os som dem med den fjerdehøjeste stem-
meafgivelse (den højeste var 91,9). Imponerende endnu en gang. 67,4 % stemte JA, mens 32,6 % 
stemte NEJ - hvilket altså stort set flugter med landsresultatet.  
 
Jeg udtalte mig selv om resultatet her, hvor jeg forsøgte at balancere “begejstringen”.  
 
Til min - og Styrelens - store glæde, nåede alle skoler/arbejdspladser over 80 %, så den stod på 
kage eller morgenbrød til alle medlemmer.  
 

https://ballerup.dk/borger/budgetaftalen-2021-er-paa-plads
https://kreds21.dk/nyheder/2020/september/hoeringssvar-til-budget-2021
https://www.folkeskolen.dk/1852837/formandskandidater-glaeder-sig-over-laerernes-ja
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LOKALAFTALEFORHANDLINGER  
 
Vi har haft det første møde i forhandlingsudvalget og dermed de første fælles overvejelser om, 
hvad der skal ske, når vores nuværende lokalaftale udløber efter dette skoleår.  
 
Mødet stod på det faktum, at A20 nu er grundlaget for forhandlingerne, da Lov 409 omsider er 
fortid. Det er imidlertid vores vurdering, at det i virkeligheden har mindre betydning, da det hel-
digvis meget hurtigt viste sig, at der på begge sider af bordet er stor interesse i at fortsætte med 
den nuværende aftale med de justeringer, som vi i øvrigt kan nå til enighed om.  
 
Vi drøftede forskellige temaer som kommune- og skoleindsatser, mødeaktiviteten (især i lyset af 
corona), forholdet mellem individuel og fælles forberedelse, klasselæreropgaven, vilkår for nyud-
dannede og seniorer og det fælles ønske om at bidrage yderlige til at understøtte den professio-
nelle lærer og dømmekraft med tillid og fleksibilitet.    
 
Vi gik derfra med en rigtig god fornemmelse af, at vi også fremover vil have en lokalaftale i Balle-
rup, der indeholder solide rettigheder og høje fælles ambitioner for vores arbejdsvilkår, samarbej-
det og skolevæsenets udvikling.  
 

 
CORONASITUATIONEN  
 
Det er en vanskelig tid at være menneske i - således også lærer og børnehaveklasseleder. Utryg-
heden er stor, analyserne er usikre, fremtiden er uklar, løsningerne er ikke altid lige logiske og for-
andringerne er konstante.  
 
Vi forsøger at have fingeren på pulsen og har hver gang coronasituationen på som punkt, når vi 
holder Styrelsesmøde. Derudover deltager jeg sammen med de øvrige fællestillidsrepræsentanter 
ugentligt i et møde med HR og kommunaldirektøren, hvor situationen behandles.  
 
Som I forhåbentlig ved, fremsendte vi for nyligt et brev til centerchefen og distriktsskolelederne, 
hvor vi fremførte nogle anbefalinger til praksisjusteringer på skolerne. Det er vores indtryk, at det 
allerede har medvirket til justeringer de fleste steder.  
 
Det er samtidig vigtigt for mig at understrege, at vi har et godt og tæt samarbejde med kommunen 
og skolelederne og langt hen ad vejen er fælles om vores analyser og vurderinger. Vi er meget eni-
ge om, at vi står i en ualmindelig svær situation, hvor også - og måske især - lederne vil blive ud-
fordret mere end til bristepunktet henover efteråret og vinteren, når det kommer til at få beman-
dingen til at slå til. Vi har med andre ord brug for at hjælpe hinanden.   
 
Hvor end vi kommer, appellerer vi til, at der fra alle sider udvises maksimal fleksibilitet og kondui-
te, for ellers kan vi simpelthen ikke klare os igennem denne periode med skindet på næsen.          
 
Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger, skal I ikke holde jer tilbage - hverken fra at 
hive fat i TR eller os i kredsen.  
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UDBETALING AF INDEFROSNE FERIEMIDLER 

 
Der har den seneste tid været en del opmærksomhed på udbetaling af indefrosne feriemidler i 
medierne. Vibe lagde for nyligt en redegørelse i Facebookgruppen, som jeg har medtaget her:  
 
”Jeg vil her forsøge - så KORT som muligt - at redegøre for, hvad det handler om. 
1. september 2020 overgik vi til en ny ferielov, hvor ferie kan afholdes umiddelbart efter den er 
optjent. Sådan har det ikke været hidtil, hvor man har optjent i kalenderåret og afholdt i ferieåret 
året efter. 
 
For at der ikke skulle udbetales dobbelt op af feriepenge lavede man en overgangsperiode fra 1. 
september 2019 til 31. august 2020. De feriepenge, man har optjent i denne periode er blevet inde-
frosset i en fond - Lønmodtagernes Feriemidler. 
 
Som følge af Corona og de økonomiske udfordringer det har medført, har Folketingen vedtaget, at 
man kan få udbetalt op til 3 uger af de indefrosne feriepenge. De penge, man kan få udbetalt, er 
dem man har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Hvor meget man får udbe-
talt afhænger altså af, hvor meget man har optjent i den periode. 
 
Pengene kan udbetales fra oktober til 1. december. Vælger man ikke at få udbetalt feriepengene 
bliver de stående sammen med de sidste 2 ugers feriepenge, man har fået indefrosset, til man går 
på pension. 
 
Når man skal søge pengene, skal man gå borger.dk - Lønmodtagernes Feriemidler. Her kan du og-
så får svar på andre spørgsmål.” 
 

 
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER 
 
Det er med bøjet nakke, at vi har måttet tage den beslutning, at efterårets planlagte arrangemen-
ter aflyses pga. coronasitautionen. Det drejer sig om mødet for nye medlemmer og årets med-
lemsweekend. Især sidstnævnte er nærmest ubærligt, da vi er mange, som har glædet os virkelig 
meget til at tilbringe en weekend i gode kollegers lag. Vi havde desuden et stærkt program på 
plads. Øv! Vi har allerede nu booket en dato på Frederiksdal næste år (den 30.-31. oktober), hvor 
vi håber, at verden er blevet så normaliseret, at det viser sig muligt at gennemføre arrangementet.    
 
5. oktober: Møde for nye medlemmer AFLYST 
Weekenden den 7. og 8. november: Medlemsweekend AFLYST 
19. marts: Generalforsamling AFVENTER  
 

 
KONGRES 2020, FORMANDSVALG & FORANDRINGER I KREDS 21  
 
Coronaen fik også betydning for årets kongres, der blev nedskaleret i tid og omfang, hvorfor vi 
alene behandlede punkterne A20, OK21 og formandsvalg. Er man interesseret, har Fagbladet Fol-
keskolen som altid dækket kongressen tæt, og alle relevante informationer kan findes her.   
 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-indekskontrakter/loenmodtagernes-feriemidler?fbclid=IwAR3sxGytKAWAxjFOMfFUCYjgYKerEmfhYppA1onRk_GLgG2W3l7ZQIoOX5g
https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/dlf-kongres-'20/
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Formandsvalg 
Interessen samlede sig især om kongressens valg af ny formand, der selvsagt - for mig og jer, som 
fulgte med - ikke blev mindre spændende af, at jeg selv var én af tre kandidater.  
 
Det er ikke længere den store nyhed, at Gordon Ørskov Madsen blev valgt som foreningens for-
mand efter et særdeles tæt valg, hvor ingen kandidat opnåede over 50 % af stemmerne i første 
valgrunde. Jeg satte dagen efter valget ord på valgnederlaget i dette indlæg.  
 
Jeg er nu ved at have vasket den værste skuffelse af mig og ser mere fremad end bagud. 
 
Et vigtigt bidrag er i den forbindelse, at Hovedstyrelsen netop har besluttet, at en del af processen 
med at komme videre sammen indbefatter, at jeg overtager de ansvarsområder, som Gordon for-
lader, hvilket betyder, at jeg bliver ny formand for foreningens overenskomstudvalg og Lærernes 
A-kasse. Det er så rigeligt et fuldtidshverv, hvorfor det har den vemodige konsekvens, at jeg der-
med trækker mig som formand for Ballerup Lærerforening efter 8 ½ år på posten og 10 år som 
medlem af Styrelsen.  
 
Kreds 21 
I henhold til vedtægterne kan man ikke konstituere en formand. Der vil derfor snarest formelt bli-
ve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 2. november, hvor jeg deltager og dermed 
kan tage behørig afsked. I disse coronatider vil det desværre nok blive endnu en virtuel omgang.  
 
Jeg hverken vil eller skal mene noget om den forestående proces, men jeg vil tillade mig at glædes 
over, at vi har en yderst duelig Styrelse, der kan opstille dygtige kandidater fra sin midte - foruden 
den mulighed der jo altid er for at stille op som menigt medlem.  
 
Jeg ved i øvrigt fra dagens Styrelsesmøde, at Kasper Mortensen kandiderer som formand og Vibe 
Larsen som næstformand - med stor opbakning fra Styrelsen. 
 
Som afgående formand er jeg fuldstændig tryg ved, at Ballerup Lærerforening også fremover vil 
varetage medlemmernes interesser på bedste beskub og stå stærkt på landkortet.    
 
 
Det er således med en blanding af spirende positiv fremtidsforventning og enormt vemod, jeg 
konstaterer, at disse linjer bliver de sidste, jeg kommer til at skrive i en ’Netop Nu’ som formand 
for Ballerup Lærerforening.  
 
I skal vide, at det for mig altid har været båret af den allerstørste stolthed at være formand og på 
den måde repræsentere en mangfoldighed af engegerede og kompetente kolleger. Det har i sand-
hed været en eventyrlig rejse, som jeg er dybt taknemmelig for og beæret over at have fået lov til 
at tage sammen med jer. 
 
Tak for den forrygende opbakning og tillid, som jeg - og Styrelsen - har nydt gennem alle årene. Alt 
det bedste til Ballerup Lærerforening og til jer medlemmer fremover!   
  
 
Morten Refskov  
Ham dér formanden (der lige straks ikke er formand længere)  

https://www.folkeskolen.dk/1855430/en-ny-formand-er-valgt

