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2.

Velkommen til generalforsamlingen
Kære medlemmer.
På sidste års generalforsamling forsvorede vi, at det var både første og sidste gang, at det skulle
foregå virtuelt. Sådan skulle det desværre ikke være. Pandemien dikterer stadig vores hverdag,
og ligesom alle andre, må vi rette ind. Når det er sagt, er det er trods alt glædeligt, at så mange
af jer vælger at prioritere vores virtuelle generalforsamling, hvor vi i år har vigtige punkter på
dagsorden – herunder en mulig afstemning omkring en forventelig fornyelse af vores lokalaftale.
Mange traditioner kan ikke gennemføres virtuelt: Samværet på tværs af skoler, kaffe- og kagebord og meget mere, men vi vil opfordre til, at I på en højhellig fredag eftermiddag/aften sætter
jer godt til rette med snacks, god mad og et glas god vin. Vores TR-gourmand Lars Bo fra Maglemosen anbefaler på denne årstid stenbiderrogn og et glas iskold vodka. Man kan selvfølgelig
også bare drikke en dåsebajer.
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er stedet, hvor:
• de vigtigste debatter og beslutninger i kredsen tages
• alle kan komme til orde og være medbestemmende
• medlemmerne evaluerer, gør status og ser fremad
• regnskaberne behandles, budgetterne præsenteres og kontingentet besluttes
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsamling. I
kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på hjemmesiden.
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde og udkommer kun i elektronisk form grundet
coronasituationen.
Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af kredsens arbejde fra sidste års generalforsamling og frem til medio februar i år.
Hæftet indeholder links til bilag og andre informationer, som det ville blive alt for omfangsrigt at
samle her. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i det, der har interesse. Dette hæfte kan også
findes på vores hjemmeside (www.kreds21.dk).
Gennemgående anvendes betegnelsen ’lærer’, men det skal naturligvis oversættes til ’lærere,
børnehaveklasseledere og øvrige faggrupper’ i de tilfælde, hvor flere eller alle medlemsgrupper
kunne have været nævnt.
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2021.
Vel mødt!
På Styrelsens vegne
Vibe Larsen
Næstformand

Kasper Mortensen
Formand
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3.

Forslag til forretningsorden
1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.
2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.
3. Talere får ordet efter rækkefølge ved at anvende håndsoprækningsfunktionen i Teams.
Dirigenten styrer dette. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et
indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
4. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.
5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et medlem kan
stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. Såfremt
talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye forslag, åbnes talerækken igen, medmindre en ny afstemning begærer den lukket.
6. Forslag og ændringsforslag skal sendes til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken
rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning.
7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer,
der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor.
8. Afstemning vil foregå virtuelt.
9. Når man ikke er på, så skal mikrofonen være slukket.
10. Chat-funktionen kan anvendes, men gør det med omtanke. Vi er mange mennesker
online.
Dagsorden
Den foreløbige og endelige dagsorden udsendes særskilt og kan findes på hjemmesiden.

Vedtægter
Vi har ikke trykt Ballerup Lærerforenings vedtægter, men de kan ligeledes findes på hjemmesiden.
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4.

Formandens skriftlige beretning
4.1. Skole- og aftalepolitiske forhold
4.1.1. Kommunens budget for 2021
Den 24. september blev der indgået en budgetaftale for 2021, som i store træk er en videreførelse af hovedlinjerne for indeværende års budget. Sandheden er også, at budgettet både skal
ses i lyset af coronakrisen og det faktum, at der er kommunalvalg i år, hvorfor de magtbærende
partier - især Socialdemokratiet - typisk vil forsøge at skabe rum for at kunne fremlægge et budget med væsentlig flere ”løfter og gaver” til næste år.
Børnetallet stiger især i Skovlundedistriktet og der er derfor afsat midler til en udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet. Det betyder, at vi i de kommende år skal forberede os på
at modtage flere elever i skolen. Det ser vi frem til med glæde, da elevtallet de sidste mange år
har været svagt men støt faldende. Og flere elever betyder som bekendt flere lærere.
Ballerup Kommune har grundlæggende en sund og robust økonomi, men oplever økonomiske
udfordringer med stigende udgifter inden for ældreområdet, handicapområdet og på det specialiserede område i skolevæsenet. Det er ikke en ny tendens og heller ikke udfordringer, som er
særegne for Ballerup. I budgettet er det beskrevet, at man vil imødegå disse udfordringer med
stram styring og nye løsninger. Når det gælder det specialiserede område, er det selvsagt en
proces, som vi fortsat forventer at blive inddraget i.
Kommunens gæld skal begrænses med 50 mio.kr. over den næste valgperiode. Hovedparten af
denne besparelse går i første omgang uden om skolerne og de store besparelser rammer fortsat
det administrative personale.
På den anden side blev udligningsreformen ikke en merudgift for Ballerup Kommune og det, at
vi er en god erhvervskommune, betyder også, at vi på trods af coronakrisen har skabt nye arbejdspladser i en vanskelig tid, hvilket jo er godt for økonomien. Så forhåbentlig trækker det lidt
i den anden retning.
Coronakrisen har alligevel haft en stor økonomisk betydning og borgmesteren fortalte i sin nytårstale, at vi i Ballerup havde brugt 45 mio. kr. ekstra som en følge heraf.
Samtidig har flere af jer nok lagt mærke til, at der foregår omfattende byggeri og renovation i
kommunen i denne tid. Det hænger sammen med at anlægsloftet er løftet for at sætte gang i
beskæftigelsen under corona. Ballerup Kommune har en ganske stor likviditet og har længe følt
sig snæret af anlægsloftets begrænsninger. For fornuftige investeringer i veje, fortove, stationsplads, bymidte og grønne løsninger kan med største sandsynlighed vise sig at være en økonomisk gevinst for kommunen i fremtiden. Det krydser vi i hvert fald fingre for.
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Som noget lidt specielt er Baltorpskolen fremhævet i årets budget for at understøtte en lokal
proces, hvis formål er at fremme skolens identitet og pædagogiske udvikling. Vi vil i den forbindelse anerkende politikerne for at støtte økonomisk op om en skole, der står i en vanskelig position.
Samtidig er det glædeligt, at folkeskolemilliarden målrettet flere lærerstillinger også kan ses i
Ballerup, dog med beskeden betydning med 1 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 5,2 mio. kr. i
2023 og frem.
Kombineret med indsatsen om ”Bedre dækning af lærernes kendte fravær”, der er beskrevet i
budgettet, skulle det gerne afspejles i flere lærerstillinger på sigt.
I 2021 er der afsat 8 mio. kr. til IT i folkeskolen og de følgende år 3 mio. kr. Det skal imødegå de
nye krav i forbindelse med teknologiforståelse, hvor det fortsat er uvist, om det bliver et fag
eller indholdsområde i fagene. Men igen er det positivt, at den forventede merudgift er budgetteret, så lærerne ikke står i en ny situation med højere krav og manglende mulighed for at møde
dem i praksis.
Kredsen har som altid udført et betydeligt - usynligt - påvirkningsarbejde. Når der i budgettet
rettes politisk opmærksomhed på specifikke områder, har det imidlertid ofte at gøre med dette
påvirkningsarbejde. Officielt afgav vi traditionen tro et høringssvar, som kan findes på hjemmesiden1.

4.1.2. Folkeskolereformen og anden folkeskolelovgivning
Inden udgangen af november 2020 skulle Undervisningsministeren have fremlagt den afsluttende evaluering af folkeskolereformen. Den længe ventede fremlæggelse var omgærdet af en vis
spænding, da selvsamme minister kort forinden havde udtalt, at der var behov for ændringer i
’elefantstørrelsen’.
Desværre blev fremlæggelsen udskudt til første halvdel af 2021 grundet Coronasituationen med
den tilføjelse, at bl.a. coronaerfaringer ville indgå i den samlede redegørelse.
Lige netop det er et ganske godt billede på, hvad der har kendetegnet den skolepolitiske dagsorden i 2020.
Danmarks Lærerforening har gennem en årrække arbejdet for at erstatte ’styringen’ af folkeskolen med øget fokus på samarbejde og medinddragelse på alle niveauer i skolens pædagogiske og
didaktiske udvikling.
Professionel dømmekraft som begreb har været løftestang for, at læringsmålstyret undervisning
er fjernet fra Undervisningsministeriets hjemmeside, at Fælles Mål blev revideret, at Nationale
Test synger på sidste vers i sin nuværende form, at folkeskolereformen blev justeret, at digitale
elevplaner afskaffes i sin nuværende form, uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes og læringsplatformenes fremtid er til overvejelse.
Det vil dog være for tidligt at lade champagnepropperne springe, for ligesom Undervisningsministerens redegørelse er udskudt, venter vi i spænding på den konkrete udmøntning af de lovede forandringer. Og mens vi venter, vækker det bekymring, at Undervisningsministeren i den
ene artikel sabler de Nationale Test ned for i den næste at argumentere for, at selvsamme test
aldrig har været vigtigere grundet Coronasituationen.

1

Høringssvar ’Budget 2021’
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Skole i en coronatid
Den 11. marts 2020 lukkede Statsministeren Danmark ned for at bremse smittespredningen
med sygdommen Covid-19. Stort set alle skoler lukkede ned og en kæmpe indsats gik i gang med
at omlægge fysisk undervisning til digital undervisning, som for 6.-10 klasse varede helt til 18.
maj. Men allerede den 15. april åbnede skolerne delvist igen for 0.-5. klasse samt hele specialområdet med alternative undervisningsformer pga. afstandskravet. I Ballerup prioriterede politikerne på baggrund af tilbagemelding fra ledelse og BLF, at skolerne fik ekstra tid til at forberede en fornuftig genåbning. Af samme grund åbnede vi først op d. 20. april. Endnu en understregning af det gode samarbejde i Ballerup – Tak for det!
Den 9. december gennemførtes en ny nedlukning i 38 kommuner, hvor smittetrykket var for
højt – herunder Ballerup. Elever fra 5.-10 klasse skulle igen have virtuel undervisning, mens 0.-4
klasse og det specialiserede område modtog undervisning som normalt.
Efter juleferien var det fuld nedlukning med undtagelse af det specialiserede område og først d.
8. februar kunne de mindste elever komme i skole igen. I skrivende stund gælder de nuværende
restriktioner frem til den 28. februar.
Lærernes arbejde
Lærerne har arbejdet under ekstremt skiftende dagsordener i et absurd spænd mellem nød- og
almen undervisning, hvor digitale kompetencer i fjernundervisning skulle udvikles i rekordfart.
Der har skiftevis været høje krav og ingen krav til undervisningens udformning og alle har arbejdet under særdeles omskiftelige sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger i et ofte meningsløst samspil mellem skole, klub og fritid.
Snart sagt alle medlemmer har på et eller flere tidspunkter oplevet, hvad et styrelsesmedlem
benævnte som “corona-blues”, og vi befinder os konstant i en omskiftelig situation med modsatrettede krav og forventninger, hvor omstillingsparathed er blevet det ny normale. Det stresser og påvirker det mentale overskud for alle.
Vi ved, at det er ekstremt udfordrende at arbejde under sådanne rammer, hvor mange – især de
særligt udsatte – også kæmper med en velbegrundet frygt for at blive smittet. Vi vil ikke komme
med formaninger her, som vi alle kender til hudløshed i forvejen, men blot konstatere, at vi som
grundskolelærere gik fra at være smittet i mindre grad end andre faggrupper til i slutningen af
året at være smittet i højere grad. Det skaber selvsagt en større utryghed blandt de særligt udsatte og de lærere, der er på skolen.
Samtidig har mange af os nu siddet bag en skærm i så mange timer, at andre fysiske skavanker
opstår; musearm, ondt i ryggen, hovedpine mm. På nogle skoler har man tilbudt de ansatte at
hente en god stol og flere steder har lærere fået skærmbriller. Aldrig har lærerjobbet lignet et
kontorjob så meget og vi kan næsten ikke vente på, at det får en ende. Det kan eleverne heller
ikke.
Eleverne og digital undervisning
Alle elever, men særligt de unge mennesker fra 5.klasse og op, har oplevet virtuel undervisning i
udstrakt grad. Konsekvenserne er mange og forskelligartede. Der er dog nogle tydelige fællesnævnere som går igen i samtlige undersøgelser af elevernes trivsel og faglige udvikling i en coronatid.
Nationale undersøgelser kan rapportere om mere ensomhed blandt de unge, manglende motivation, bekymringer om de nu har lært nok og at nedlukningen har større konsekvenser for børn
i ressourcesvage- og konfliktfyldte hjem. Det er vigtige opmærksomheder at have, inden vi her
vil redegøre for erfaringerne i Ballerup med virtuel undervisning.
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Hvis vi skulle sige det kort, så er erfaringerne mangeartede og ikke entydige. Der er dog nogle
gennemgående tendenser, der peger på, at mange elever har profiteret af det mere individrettede fokus. Den personlige feedback på opgaver og møder på Meet med læreren opleves som
positivt. Især de elever, som har evnet at administrere deres egen tid, har oplevet det som en
fordel og flere lærere beskriver, at introverte elever nemmere kommer til orde i et virtuelt klasserum, hvor forstyrrelser fra andre elever i klassen ikke er et tema.
Bagsiden af medaljen er de elever, som har svært ved at imødekomme de faglige krav og elever
som mangler den fornødne selvdisciplin, som virtuel undervisning fordrer. Og så er der selvfølgelig det relationelle aspekt, som bare er svært uden det fysiske møde.
De yngste elever er et kapitel for sig selv. Alderen betyder, at det er svært at sidde stille for længe ad gangen og koncentrere sig. Mange kan endnu ikke læse og som et ekstra benspænd er det
ikke alle elever i Ballerup, der har fået udleveret en Chromebook. Disse forudsætninger er lærerne vant til at tage højde for i den almene undervisning, men virtuelt kræver det noget helt
ekstraordinært af både børnehaveklasseledere, lærere, elever og forældre for at få det digitale
rum til at lykkes.
Samarbejdet med pædagoger har i den sammenhæng slået gnister et par gange, for flere pædagoger har misforstået deres rolle under nødpasningen og mener, at de bedriver undervisning og
ikke nødpasning. Samtidig går fortællingen, at de er på arbejde mens lærerne bare er hjemme.
Den slags udmeldinger gør selvsagt ikke noget godt for samarbejdet og der bliver givetvis brug
for nogle mæglingssamtaler om dette på den anden side.
Alligevel findes der mange gode eksempler på fjernundervisning, der lykkes, men det trækker
store veksler på alle parter og det gør ondt i hjertet at se små børn, der savner deres klassekammerater.
Fremadrettet, i en tid uden pandemi, så har vi draget digitale erfaringer, som vi også skal drøfte
anvendeligheden af i en normal skolekontekst:
•
•
•
•
•

Kan man fx bruge planlagte virtuelle forløb til at skabe bedre muligheder for holddeling,
vikardækning mm.?
Skal alle møder være fysiske – eller giver det nogle gange bedre mening at holde det virtuelt?
Hvad med skole/hjem-samarbejdet?
Kan det virtuelle bruges til at tage hensyn til elever, der ikke kommer i skole?
Hvornår er man for syg til at komme i skole, men rask nok til lave virtuel undervisning?

Listen med spørgsmål er langt fra udtømmende og vores rolle som lærerforening er at være helt
tæt på alle relevante drøftelser med intentionen om at udvikle den bedst mulige skole, hvor vi
selvsagt har et fokus på lærernes arbejdstid i forbindelse med den digitale udvikling.
Nødundervisningen i foråret 2020
I Ballerup foretog samtlige skoler deres egen undersøgelse af den første nedlukning- og genåbnings erfaringer og selvom man i anerkendelsens navn spurgte mest ind til de positive erfaringer, så var der ingen tvivl om, at savnet af kammerater og bekymring omkring det faglige niveau
var udtalt, ligesom en underprioritering af de såkaldt kreative og små fag blev oplevet som et
problem.
På den positive side var der medvind på en lang række af lærerforeningens mærkesager. En kortere skoledag med bedre normering og frihed til at planlægge og gennemføre meningsfuld undervisning ud fra egen professionel dømmekraft skabte nogle anderledes muligheder end under
8

de vante rammer. Mulighederne for relationsarbejde og personlig feedback blev udnyttet og
oplevet som særdeles værdifuldt.
På samme måde var der en oplevelse af, at man faktisk kunne nå mere på kortere tid, eleverne
virkede mere friske og motiverede og så var der ovenikøbet langt færre konflikter. Ekskursionerne var flere og de færre møder gav mere forberedelsestid, som førte til, at flere kastede sig
ud i at afprøve kreative projekter, der ellers ville have virket uoverskuelige.
De forskudte frikvarterer og den mere plads betød, at der ikke var samme kamp om udearealerne og så skabte sundhedsmæssige begrænsninger et øget fokus på egen klasses fællesskab og
trivsel. En anden vigtig observation var, at dét at forældrene ikke havde adgang på skolen betød
mere ro om morgenen og en bedre start på dagen i de små klasser.
En netop udkommet undersøgelse fra EVA understøtter dette billede, hvor hele 38% af lærerne
oplevede, at elevernes læringsudbytte i denne periode, var højere end under normale rammer.2
Vores Undervisningsminister, der ikke er bleg for markante udtalelser, havde disse to overskrifter i Folkeskolen: ”Jeg bøjer mig i støvet for lærerne” og ”Større frihed under corona har givet
mere fokus på kerneopgaven”, og det er et meget godt billede på, hvordan medierne vinklede
lærerindsatsen under første nedlukning. Ikke lige just den vinkling, vi er vant til, men det varmede og vi vil gøre vores til, at vores kommunalpolitikere huskes på denne periode.
Som lærerforening skal vi også passe på med at tillægge de positive erfaringer fra første genåbning alt for meget værdi. For selvfølgelig har en kortere skoledag med markant højere normering og større frihedsgrader en positiv betydning, men økonomisk er det også ganske langt fra
den virkelighed vi kender under almindelige rammer. Det betyder dog ikke, at man ikke kan lade
sig inspirere, men at genfinde lignende normering i hverdagens skole er en urealistisk forventning.
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution
Nedlukningen i december 2020
Her i, forhåbentligt den sidste del af anden nedlukning, er der blevet skruet noget ned for begejstringen og op for bekymringen i mediebilledet. Øget fokus på mistrivsel blandt hjemsendte
elever, forældredilemmaer med hjemmearbejde kombineret med pasning og faglig støtte til de
mindste samt en forfladiget debat om ”læringstab”, der vækker minder om en forhåbentlig
svunden tid, hvor læring reduceres til noget, der kan effektiviseres og kvantificeres, har fyldt
meget.
Det taler nok ind i, at hele samfundet oplever en metaltræthed i takt med, at tiden går og forventninger om en fuld genåbning af samfundet kan have lange udsigter, og i den kontekst er det
nok svært at finde overskuddet til at klappe ad fx sundhedspersonalet, som det skete i foråret
2020.
Alligevel oplever vi lokalt at modtage anerkendelse for vores indsats. På skoleforumsmødet i
januar 21, var der uforbeholden ros og anerkendelse af lærernes indsats i anden nedlukningsperiode fra skolebestyrelsesformændene. Der var en oplevelse af, at man havde lært af første nedlukning og brugte disse erfaringer kreativt og fagligt kvalificeret i mødet med eleverne.
En anden del af forklaringen er, at Undervisningsministeriet skærpede retningslinjen for nødundervisning. Nu skulle undervisningen i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning, hvilket vi som lærerforening har diskuteret længe med distriktsledere og centerchef. En2
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kelte steder bliver det tolket næsten 1:1 i forhold til det almindelige skema, mens der, de fleste
andre steder, er større frihed til at forkorte skoledagen. Fælles er intentionen om, at man skal
levere en undervisning af høj kvalitet, der opleves som meningsfuld. Det betyder, at der er stor
lokal frihed til at organisere skoledagens indhold og længde, så længe man lever op til ”i videst
mulige omfang”.
Afgangsprøver og eksamener
Under første nedlukning pressede DLF på for, at afgangsprøver og eksamener blev aflyst. Det
lykkedes man med, men i Ballerup var der stor frustration over denne beslutning. På samtlige
skoler opstod parallelle prøveordninger, så eleverne havde mulighed for at være i en prøvesituation inden livet på ungdomsuddannelserne. Dette var næsten udelukkende på lærerinitiativ og
en understregning af, vi lærere gerne vil gøre en ekstra indsats, hvis det giver mening.
Af samme grund er vi glade for, at man i denne omgang vælger en anden og mere moderat løsning med fokus på dansk, engelsk og matematik. Vi mener dog stadig, at prøvekravene bør tilpasses, så de kommer til at afspejle den form for undervisning, eleverne har gennemført. Samtidig har det været et stort pres for elever og lærere, at man har været så længe om at foretage
det åbenlyse valg om at aflyse valgfagsprøven.
Specialskolerne
Bortset fra den første periode under første nedlukning, så har specialskolerne haft fysisk fremmøde og bedrevet en undervisning, der ligger meget tæt på det normale. Det har medført en
større smitterisiko for medarbejderne og som en naturlig følge heraf også en større bekymring.
Flere har undret sig over, hvorfor man ikke forkorter skoledagen eller organiserer sig på en anden måde, der har været debat om øget testning og en berettiget opmærksomhed på at komme
længere frem i vaccinekøen.
Ballerup Kommunes grundindstilling er, at man ikke gør ”mere”, end myndighederne anbefaler,
da det let kan blive en glidebane og åbne op for mange modsatrettede krav. Den linje bakker vi
grundlæggende op om, men en ulempe ved denne tilgang er, at det nemt kan føre til, at man
skærer alle over en kam og glemmer at se mulighederne i fornuftige lokale løsninger.
Det er dog også vores opfattelse, at man på specialskolerne er villige til at gå langt for at finde
gode løsninger, hvor den svære balancegang mellem medarbejdernes tryghed og pædagogiske
beslutninger tilgodeses så godt som muligt.
Samarbejdet med Ballerup Kommune om corona
Ballerup Kommune har brugt flere ressourcer på coronatiltag end vores nabokommuner og
selvom vi har haft vores udfordringer omkring konstant skiftende retningslinjer, værnemidler,
rengøring, sundhedsfaglige anbefalinger og samarbejdet omkring kerneopgaven i en coronatid,
så er det vores opfattelse, at kommunen gør alt, hvad de kan, for at holde os orienteret og inddrage os, når det er relevant.
Det er dog ikke altid, at vi kan nå at komme med på råd, da både sundhedsmyndigheder og undervisningsministeriet har excelleret i at rulle anbefalinger og retningslinjer ud med meget korte
tidsfrister for kommuner og skoler.
Hver uge deltager formand for BLF samt FTR (fællestillidsrepræsentant) for BUPL på distriktsledermøde, hvor coronaproblematikker bliver drøftet. Her er de informationer, som TR bidrager
med uvurderlige i samarbejdet om at finde fornuftige løsninger.
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På samme måde orienterer og drøfter kommunaldirektør, Eik Møller Coronasituationen på møder hver 14. dag med alle FTR´r.
Det er bestemt ikke en selvfølge andre steder i landet og vi vil i den forbindelse anerkende Ballerup Kommune for at prioritere det gode samarbejde i en svær tid.
Det gode samarbejde skulle gerne strække sig ud til skolerne, hvor vi i udstrakt grad har et godt
samarbejde i trio – leder, TR og AMR, og ligesom på så mange andre områder, så findes de bedste og mest holdbare løsninger gennem et konstruktivt samarbejde.
En kortere skoledag
I foråret 2019 besluttede politikkerne i Ballerup at afkorte skoledagen for alle klasser i Ballerup.
Vi har nu haft de forkortede skoledage i snart to år og tilbagemeldingerne er utvetydige. Det
opleves ubetinget positivt fra både elever, lærere og forældre. Ja, der er faktisk et ønske om at
forkorte endnu mere med udgangspunkt i en argumentation, der har sit udspring i erfaringerne
fra corona og måske er det her, at Undervisningsministeren vil lade sig inspirere i sin kommende
redegørelse.
Linjer i udskolingen
De nye valgfag med afgangsprøve i 8. klasse er blevet en realitet, ligesom de kortere skoledage.
Kombinationen af de to elementer har den afledte effekt, at det politiske krav om linjer i udskolingen ikke længere giver mening, da kun ganske få lektioner i understøttende undervisning ikke
er nok til at give linjen den fylde, som kræves.
På Baltorpskolen har man fået politisk godkendelse til at fravige linjerne og vi forventer, at flere
skoler vil følge trop i den kommende tid og vi vil bakke op om denne tilgang, da linjer i udskolingen ikke bør være et mål i sig selv. Det er langt mere interessant at se på, hvordan vi bedst muligt understøtter elevernes motivation på alle niveauer, men særligt i udskolingen, hvor flere
elever er umotiverede. En mere alsidig, eksperimenterende og frisat tilgang til undervisning
kunne være en af vejene, men vi tror på, at de bedste løsninger, også her, findes lokalt gennem
sparring mellem lærere og ledelse med en fornuftig skelen til den faglige viden på området.

4.1.3. Skolestruktur og -udvikling
Skolestrukturen er efterhånden godt implementeret, hvilket bl.a. afspejles i, at de pædagogiske
ledere generelt scorer højt i målingen af den sociale kapital, men der er stadig især to grundlæggende strukturelle forhold, der år efter år skaber debat. Det ene forhold drejer sig om oprettelsen af 0. klasser, hvor især flere skoler oplever det som konfliktfyldt at gå imod forældres
ønske om, at deres barn skal gå på en anden matrikel end den ønskede.
Det andet forhold er overgangen til udskolingen, hvor de blandede erfaringer med linjer animerer til, at man foretager ændringer. På Måløvhøj Skole og Skovlunde Skole er man i proces omkring dette. Om det bliver en fuld tilbagerulning af ny klassedannelse, eller om man går endnu
videre og laver samlet udskoling eller lander et helt tredje sted, det må være til genstand for
grundige lokale drøftelser, hvor pædagogiske og faglige argumenter må være udgangspunktet.
Det er Ballerup Lærerforenings holdning, at større justeringer alene bør gennemføres på baggrund af et fælles ønske fra skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere, hvorfor vi vil arbejde for,
at der kun foretages justeringer, hvis de reelt er initieret af den samlede distriktsskole. Den
holdning deles tilsyneladende også af politikerne. Heldigvis.
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Et helt andet område, som er med til at udfordre skolestrukturen, er det frie skolevalg. Baltorpskolen har nu i en længere periode haft den alvorlige udfordring, at mange forældre vælger
skolen fra. Det betyder, at over 30 % af distriktets elever går på andre skoler, hvoraf de fleste
søger mod Skovvejens Skole. Sidste år besluttede distriktsskolelederne at 14 af de kommende 0.
klasses elever i Baltorpdistriktet ikke fik imødekommet deres ønsker om at blive optaget på
Skovvejens Skole.
Umiddelbart ser det ikke ud til, at man har fastholdt den linje, da der i dette års skoleindskrivning er 15 elever fra Distrikt Baltorp, der begynder i 0.klasse i Distrikt Skovvejen.
Vi kender ikke de bagvedliggende bevæggrunde, men mener, at det er vigtigt, at der er en ensartethed i den årlige indskrivning. For hvordan skal man ellers forklare, at man det ene år lukker
ned og det næste, lukker op?
Desværre er det også et tegn på, at Baltorpskolen fortsat har et ry, der bevirker, at mange forældre vælger skolen fra. Det understreger vigtigheden af, at man på skolen lykkes med at skabe
en positiv forandring gennem et tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere.
Et ekstra benspænd på Baltorpskolen er, at ledelsen i den grad har været udfordret af skift på
lederposterne. Siden 2015 har skolen sagt farvel til 13 ledere. 1 distriktsskoleleder, 2 administrative ledere og hele 10 pædagogiske ledere. Det betyder, at kontinuiteten ryger og der hele tiden
er en indkøringsperiode, hvor det er svært at fortsætte en ellers god proces.
De mange lederskift bør også mane til eftertanke. For hvad skyldes det? Og hvad kan man gøre
for, at en pædagogisk lederstilling på Baltorpskolen bliver en attraktiv stilling, som man ikke har
lyst til at forlade?
Der er i den grad brug for kontinuitet og holdbare løsninger til en skole, der efterhånden i flere
år har været i en vanskelig position.
Tale/høre-tilbuddet
Tale/høre-tilbuddet har længe arbejdet under usikre rammer med en høj risiko for en nært forestående nedlukning. På Børne- og skoleudvalgets møde den 11. november 2020 skulle fremtiden så afgøres.
Argumenterne for en nedlukning var primært økonomiske kombineret med en ganske unuanceret fremstilling af tilbuddet som et lille isoleret tilbud med vigende elevtilgang, der udfordrer
mulighederne for at tilrettelægge et alsidigt og fagligt stimulerende undervisningsmiljø og påvirker elevernes mulighed for at danne nære relationer.
I vores høringssvar tegner vi et noget andet billede af virkeligheden, samtidig kritiserer vi også
kommunens løsningsforslag, hvor man i stedet for tale/høre-tilbuddet ville oprette en lille kompetenceenhed, der skulle bistå lærerne med co-teaching, support og vejledning.
Denne form for løsninger har vi i forvejen rigeligt af og der må være en begrænsning på, hvor
mange specialiserede opgaver det kan forventes, at man skal kunne løse i det fælles læringsrum.
Heldigvis fik tale/høre-tilbuddet ekstra luft og kommunen vil nu arbejde ud fra, at få mere værdi
ind i det bestående fremfor at nedlægge.
Det hilser vi meget velkomment! I kan læse vores fulde høringssvar på hjemmesiden.3

3
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4.1.4. Digitalisering
Teknologiforståelse
I skrivende stund er der usikkerhed omkring teknologiforståelse bliver et fag eller et indholdsområde i de fleste fags målbeskrivelser. I Ballerup går man meget op i digitalisering og heldigvis
har man den grundlæggende tilgang, at det er ”eleven før dimsen”.
Man er i gang med at uddanne vejledere i tek/design og hvis lokaleforholdene tillader det, vil
man oprette tek/designlokaler på skolerne. Ballerup Biblioteks ”Makerspace” skal være kommunens centrale teknologiske legeplads.
Uanset om teknologiforståelse bliver et fag eller ej, så vil det være et område, hvor der vil være
brug for omfattende kursusvirksomhed til alle lærere.
Aula
Det kan godt være, at Aulas interface ser pænere ud end det gamle SkoleIntra, men desværre
tyder mere og mere på, at det blot er pæn indpakning til en ganske tvivlsom gave.
I efteråret gennemførte man i Ballerup en brugertilfredshedsundersøgelse, som vi endnu ikke
har set resultatet af, men ifølge vores efterretninger kan det ikke være positive tilbagemeldinger.
Dette understøttes af skolelederforeningens undersøgelse, der blev offentliggjort ultimo januar
2021, hvor kun 7% af skolelederne er tilfredse med Aula. Skolelederforeningens formand, Claus
Hjortdal udtaler således til Skolemonitor: ”Da vi gik væk fra SkoleIntra og over til Aula, fik vi at
vide, at der kom et tidssparende værktøj. Men vi har fået det modsatte. Det understøtter ikke
behovet for samarbejde og god kommunikation, og værst af alt er det en kilde til stor frustration
på skolerne",
Der er markant utilfredshed hos lederne med den manglende klasselog i Aula, med beskedfunktionen, med at der ikke er nogen kontaktbog og med søgefunktionen, og så forstår Aula ikke, at
man kan arbejde på to forskellige matrikler og være ansat på den samme skole.
Oveni dette er det decideret pinligt, at Aula tillader sig at kræve 50 mio. kr. udover de 350. mio.
kr., de allerede har modtaget til at videreudvikle systemet.
En grundlæggende problematik er fortsat, at Aula primært er målrettet forældrene, men heller
ikke her er man lykkedes specielt godt. I en undersøgelse lavet af Folkeskolen.dk i foråret 2020
svarede 30% at Aula virkede dårligere end SkoleIntra.
Meebook
Læringsportalen har nok aldrig tidligere været anvendt så meget som i dette skoleår, men det
har stadig så mange uhensigtsmæssigheder, at det bør tages op til revision, om det er et system,
som vi skal fortsætte med.
Samtidig bør vi også her afvente, om der kommer ny lovgivning, der vil være et argument for at
stoppe samarbejdet med Meebook. Den kommende elevplanslovgivning kunne være et sådant
område, men man kunne også forestille sig, at der blev løsnet op for brugerportalsinitiativet,
der stiller krav om, at alle kommuner skal have en læringsportal. Det er dog en balancegang, for
mange lærere har mange forløb liggende her og er glade for at have det samlet.
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4.1.5. Inklusion og specialundervisning
I år er BAL-uddannelsen afsluttet, så nu burde der ikke være flere problemer med den inklusion.
Desværre er det ikke så enkelt.
Inklusion er stadig den opgave, der uden sammenligning presser lærerne mest. Flere og flere
børn har ondt i livet, og selvom stort set samme antal børn bliver visiteret videre til specialundervisning som tidligere (siden 2012 har tallet været +/- 5 % om året), er der flere børn end nogensinde med mange forskelligartede trivselsproblematikker. Det underbygges af utallige undersøgelser, og antallet af børn i psykisk mistrivsel stiger desværre år for år.
Mange af disse børn har heller ikke haft det nemt under corona – tværtimod. Flere er ensomme
og mange forældre har oplevet, hvor udfordrende det er at hjælpe et barn med særlige behov
under nedlukninger og lærerne oplevede, hvor svært det er at hjælpe på afstand. Et spinkelt håb
er, at det kan skabe en større forståelse for skolens opgave i den almindelige hverdag, men en
løsning udestår.
Der findes ingen enkle forklaringer på udviklingen, men én af de gennemgående forklaringer er
det omsiggribende præstationssamfund.
Præstationskulturen med tests, prøver og eksamener
Den øgede præstationsorientering har mange uheldige konsekvenser. Lærerne oplever i højere
grad end tidligere at blive målt på testresultater, prøver og eksamener, da de opsamles og offentliggøres til kommunal og national sammenligning hvert år. Det fører til en stigende brug af
frivillige Nationale Test, forøget risiko for “teaching to the test” og en potentiel erodering af
validiteten i eksamens- og afgangsprøveresultater, når lærere føler sig presset til at levere flotte
resultater.
Forskningen indikerer, at dårlig mental trivsel blandt elever er sammenfaldende med indførelsen af omfattende testning. De elever, der mistrives, fortæller også enslydende historier om, at
de undlader at fortælle læreren om alvorlige livssituationer og konflikter i deres liv, alene af den
grund at det er læreren, som de bliver bedømt af.
Skolen har selvsagt ikke ansvaret for hele miseren, og debatten går på, om det er de sociale mediers skyld, testkulturens, selviscenesættelsens eller det at være på 24/7. Pilen peger også mod
nutidens forældre, der selvsagt må have et medansvar for den stigende mistrivsel.
I lærerforeningen er vi bekymrede for udviklingen og arbejder vedholdende for en modvægt til
det stærke præstationsfokus.
Klassesammenlægninger
Med linjerne i udskolingen kom klassesammenlægningerne i 7. klasse også på flere skoler. Kombinationen mellem det stigende antal elever med særlige behov og bunden klassesammenlægning med et underliggende økonomiske incitament, har været en uheldig cocktail, der både har
udfordret elever og lærere mere end, det måske havde været nødvendigt.
At finde balancen mellem elevernes valg og lærernes faglige viden er en svær balancegang, hvor
hensynet til den enkelte elevs valg kan føre til en uhensigtsmæssig klassedannelse, hvor koncentrationen af udfordrede elever vil være højere i linjer med fokus på fysisk udfoldelse og den
praktiske dimension.
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Økonomisk pres
I Ballerup, som i alle andre kommuner, er man voldsomt økonomisk presset af inklusionen, og
der er ikke de fornødne ressourcer til alle de forebyggende og opfølgende indsatser, som er
nødvendige. 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 gerne vil.
Vi deler fra Ballerup Lærerforenings side fortsat den behjertede ambition om, at så få børn som
muligt skal henvises til stærkt specialiserede tilbud. Men vi konstaterer samtidig, at rigtig mange
lærere oplever den som utopisk, når midlerne ikke følger med ud i klasselokalet. Der mangler
simpelthen hænder i skolevæsenet til at løfte de mange opgaver. Efteruddannelse er betydningsfuldt, men vi kan ikke alene uddanne eller organisere os til at kunne håndtere inklusionsopgaven kvalificeret.4
Isolereret set er stigningen i antallet af dagbehandlingselever den største økonomiske udfordring, hvor antallet af disse siden 2017 er steget med 47%.
I budgettet er der afsat 5 mio.-kr. til skoleflex-ordningen, der skal imødegå denne udfordring.
Skolerne skal kunne søge puljen om en specialiseret målrettet indsats, hvor midlerne følger den
enkelte elev. Ordningen er også tiltænkt ønsket om tilbageslusning af allerede visiterede elever.
Det siger sig selv, at der er mange faldgruber her, og det vil altid være en afvejning, hvor hensynet til den enkelte overfor klassens fælles læringsrum reelt har en mulighed for at spille sammen. Det kan sikkert lykkes i nogle tilfælde, men det kræver reel involvering og at alle parter
kan se det som en god løsning. På samme måde kan et styrket fokus på tilbageslusning også
have den uheldige konsekvens, at elever og forældre, der endelig har fundet et passende tilbud,
skal leve med usikkerheden om at blive sendt tilbage til det, man blev visiteret væk fra.
I alle de sammenhænge, hvor det giver mening, bringer vi inklusionen på dagsordenen. Med
forvaltning, ledere og politikere. Af samme grund har vi gennem flere år presset på for at få
etableret et fortløbende, tværgående samarbejdsorgan, som skal følge og kvalificere inklusionsindsatsen (eller udmøntningen af børne- og ungestrategien, om man vil).
Et forbedret samarbejde mellem skole og PPR
Som en udløber af samarbejdet sidste skoleår om at sikre et tæt, praksisnært samarbejde mellem skolevæsnet og PPR, så er man i PPR i gang med en gennemgribende omorganisering med
virkning fra 1. oktober 2020.
Børne- og Ungestrategien er fortsat udgangspunktet, men et skærpet fokus på ’deltagelsesmuligheder for alle’ i almenområdet og kortere responstid gennemsyrer den nye organisering, der
er distriktsbaseret med en selvstændig målsætning om bedre samarbejde på tværs om opgaven.
Med omorganiseringen er der sket yderligere krav og justeringer i tilgangen til supporten fra
PPR. Det er målet, at der er en øget opmærksomhed på en høj grad af kontinuitet i samarbejdet
med skoler og dagtilbud, og det øvrige praksisområde. Et tydeligt udviklingsperspektiv på opgaver og praksis, og en tværfaglig tankegang i opgaven såvel som beslutninger, der træffes tværfagligt på borgermøder.
Organisatorisk har PPR-medarbejderne bevaret deres personaleledere, men rokaderne er mange og de nye benævnelser forvirrende. Fx omtales Familiehuset nu som Familievejledningen.
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Enhver omorganisering tærer på kræfterne og kræver tilvænningstid. Forhåbentligt vil bestræbelserne gøre, at man i højere grad end nu kan leve op til intentionerne i Børne- og ungestrategien.
Tilbud på kanten af almenområdet
Ved den seneste ændring af skolernes ressourcetildelingsmodel blev den centrale inklusionspulje konverteret til flere lokale midler, for at skolerne i højere grad kan anvende midlerne til lokale
indsatser, der skal forebygge og håndtere elever, der tidligere ville have været visiteret til fx
gruppeordninger.
En vifte af små, specialiserede tilbud og aflastningsordninger er derfor opstået på kanten af almenrådet. Når man ser nærmere på beskrivelserne af de forskellige tilbud, spænder de vidt fra
at være opholdssteder til elever, der har det svært i undervisningen her og nu, til at være mere
grundigt beskrevne tilbud, der retter sig mod særlige fokusområder, hvor der er en intern visitation til tilbuddet. Nogle tilbud kan tage imod elever, uden at der laves forhåndsaftaler, mens
andre tilbud kræver en aftale og et formaliseret samarbejde mellem elevernes lærere og personalet i tilbuddet. De går under navne som ’Pitten’, ’Det stressreducerende tilbud’ (DST), ’Rampen’ og ’Vendepunktet’.
Vi hilser det velkomment, at der arbejdes på at udvikle sådanne tilbud, men samtidig er vores
bekymring naturligvis, om der er den fornødne kvalitet i tilbuddene og et ordentligt arbejdsmiljø
for medlemmerne. Vi følger udviklingen tæt, og uanset hvad bør vi på et tidspunkt evaluere disse tilbuds faglige kvalitet.
Samspal og co-teaching
Set i lyset af den voksende inklusionsopgave, har man i Ballerup Kommune i de seneste år haft
fokus på at udvikle og styrke inkluderende læringsfællesskaber. I arbejdet med co-teaching har
man ønsket at styrke lærere og pædagogers kompetencer i arbejdet med inklusion.
Co-teaching er en samarbejdsform, som er kendetegnet ved at almenlærer og en lærer med
specialpædagogisk viden, tager fælles ansvar for at planlægge, forberede, gennemføre, evaluere
og udvikle undervisningen i en klasse. Det giver gode muligheder for at differentiere undervisningen for alle elever. Et co-teaching forløb har et særligt fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever.
Flere af skolerne har således gennemført forløb af 8 ugers varighed med hjælp fra speciallærere
i SAMSPAL, som netop tilbyder forløb, der er bygget op om co-teaching, som den bærende samarbejdsform.
Forløbene er blevet taget godt imod og flere ser denne samarbejdsform, som en mulighed for i
højere grad at professionalisere og styrke det samarbejde forskellige fagpersoner kan have om
en undervisningsopgave. Indsatserne i SAMSPAL er dog afhængige af, hvorvidt man politisk vil
fortsætte projektet, også når midlerne fra Børne- og Undervisningsministeriet ophører.
PPR tilbyder også co-teaching i almenområdet, hvor disse forløb ikke er beskrevet som forløb
med fast overskrift og varighed, men tilpasses sammen med lærerne til den specifikke udfordring, de måtte have.
På flere skoler har holddannelsestimer skiftet navn til ”co-teaching”. Det sætter retning for,
hvordan man ønsker at arbejde med disse timer. Et større fokus på, hvordan man udnytter tolærerressourcen bedre, hilser vi velkomment, men det kan let gå hen og blive en udvanding af
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den oprindelige betydning af co-teaching, hvis det ureflekteret bliver overført som begrebsbetegnelse på alle holddannelsestimer.
Private aktører i skolen
I takt med et større behov for støtte til børn med særlige behov, så benytter kommunen sig i
stigende grad af den private aktør ”Play”, der udmærker sig ved at påtage sig en mentor/pædagog-rolle, hvor deres arbejdsopgaver spænder lige fra at afdække det enkelte barns
motivation til at arrangere fælles lege i frikvarterne.
Vi kender ikke særlig meget til selve organisationen, og på deres hjemmeside fremgår det ikke,
hvilken uddannelsesbaggrund, deres ansatte har. De er meget unge, men det kan næppe være
et kvalitetsparameter i sig selv.
Vi har grundlæggende svært ved at forstå, hvorfor kommunen ikke ansætter flere lærere eller
pædagoger til denne opgave, der uden tvivl falder indenfor vores arbejdsområde og vi er stærkt
bekymrede for, at Play blot er en billig og smart løsning til akut opståede problemer.
Ydermere er det en generel oplevelse at Play-medarbejderne ikke naturligt indgår i samarbejdet
omkring den enkelte elev og der mangler en forståelse for lærernes faglige opgave.
Vi agter at følge denne udvikling tæt.

4.1.6. A20 og OK21
Periodeforhandlinger
I forbindelse med OK18 blev det besluttet at KL og LC (Lærernes Centralorganisation) skulle forhandle videre i perioden mellem OK18 og OK21. De var berammet til at skulle være afsluttet d.
27. april og skulle have lærerkommissionsrapporten og ’Ny-start-projektet’ som bagtæppe. Endnu engang ændrede Coronasituationen slagets gang.
Forhandlingerne blev af flere omgange udskudt og bekymringen for, at det hele ville blive udskudt et år, var reel. Heldigvis fortsatte parterne forhandlingerne og nåede til enighed d. 11.
august 2020. Endelig kunne den forkætrede Lov 409 lægges i graven!
Herefter skulle aftalen til urafstemning fra d. 25. august til den 1. september. Stemningen var
intens i vores kreds, for kort forinden havde vores daværende formand, Morten Refskov offentliggjort sit kandidatur som formand for Danmarks Lærerforening. Se afsnit om Danmarks Lærerforenings Kongres.
Medlemsdebatten kørte for fulde omdrejninger og fulgte man med på Folkeskolen.dk kunne
man nemt forledes til at tro, at det ville blive et ’NEJ’.
Det blev dog et ’JA’ med 67,2% af stemmerne, hvilket flugtede godt med resultatet i Ballerup
(67,4%), og igen havde vi en af landets højeste stemmeprocenter med 88,1%. Endnu engang en
imponerende indsats!
En samlet styrelse i Ballerup anbefalede et ’JA’, men da resultatet kom, var begejstringen mådeholden. For godt nok havde vi et resultat, men bekymringen for, om den meget anderledes aftale med samarbejdsspor og transparens, kunne føre til håndgribelige forbedringer af lærernes
arbejdsvilkår på landsplan var reel.
Samtidig var der også den udbredte opfattelse, at det nok ikke ville kunne løfte vores lokale arbejdsvilkår i nævneværdig grad.
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OK21
I skrivende stund er nyheden om, at der er underskrevet et overenskomstforlig mellem KL og LC
aktuel. Grundet corona-pandemien var der begrundet frygt for, at vi skulle imødegå en reallønnedgang. Heldigvis ser det ud til at være afværget og afløst af mindre generelle lønstigninger.
Lærerforliget løfter særligt børnehaveklasseledernes løn samt fritvalgsordningen.
Det at fritvalgsordningen nu er hævet til 1.38% nødvendiggør en fremadrettet drøftelse om, det
er den rigtige måde at prioritere midlerne på. Vi så hellere, at det gik til kollektiv løndannelse
gennem fx et ekstra løntrin eller flere feriedage.
Desværre indeholder forliget ikke noget ekstra til seniorerne, som vi ellers havde håbet på kunne bidrage til et bedre grundlag for vores lokale seniorpolitik, der er i gang med at blive revideret. (Se afsnit senere)
Hovedstyrelsen i DLF vil forventeligt godkende forliget og det vil snarligt blive sendt til urafstemning. Vi satser som altid på en høj stemmeprocent, og så er vi trods alt glade for, at vi i disse svære tider kan sende et fornuftigt forlig til afstemning.

4.1.7. Lokalaftalen og andre aftaler
Vores nuværende lokalaftale har udløb til sommer og det var derfor nødvendigt at påbegynde
de lokale forhandlinger.
Også her spillede Coronasituationen ind og som en konsekvens heraf foregik forhandlingerne
virtuelt, hvilket Ikke var en optimal situation for nogle af parterne.
I Styrelsen var vi godt klar over, at muligheden for de store forbedringer ikke var til stede. Formandskabet gik derfor til forhandlingerne med målet om forbedringer omkring samarbejde og
transparens. Begge kendetegnet ved, at det ikke koster flere ressourcer, men potentielt kan
skabe en bedre skoleudvikling med højere grad af involvering og et bedre overblik over prioriteringen af lærernes arbejdstid.
Vi ønsker at skabe en ny lokalaftale, hvor vi bygger videre på vores i forvejen gode samarbejde.
Forventeligt kan vi præsentere et resultat på Generalforsamlingen, der afspejler dette.
Vikarmodeller
Forrige skoleår igangsatte vi arbejdet med at finde lokale vikarmodeller, der kan sikre, at flere
vikartimer læses af uddannede lærere. Der er ikke sket meget nyt siden sidst, da Coronasituationen også her har spillet ind.
Det er dog vores grundlæggende holdning, at der her ligger en bunden opgave i at gøre de eksisterende ordninger mere ambitiøse og omsiggribende. Lærermilliarden og den kommunale prioritering af flere lærere som vikarer bør skubbe denne proces yderligere på vej.
Der er imidlertid et stort behov for fleksibilitet i vikardækningen, og det tilgodeses bedst, hvis
vikartimerne varetages af lærere, der i forvejen har mulighed for fleksibilitet i deres grundskema.

4.1.8. De mindre medlemsgrupper
Danmarks Lærerforening har over de senere år haft en særlig opmærksomhed på de såkaldte
mindre medlemsgrupper. I Ballerup er der tale om børnehaveklasseledere, ansatte i PPR (logopæder, pædagogiske vejledere og psykologer), ansatte på special-skoler/arbejdspladser, UUvejledere samt professionsbachelorer i kost og ernæring. Det er ikke alle grupper, der er relevant ”nyt” fra.
Børnehaveklasselederne
Vi har en stolt tradition for at sidestille lærere og børnehaveklasseledere i vores forståelse og
aftaler. Sådan er det fortsat. At være børnehaveklasseleder er hårdt arbejde i en udsat position.
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Der skal år efter år investeres uanede kræfter i at få overgangen fra børnehave- til skoleliv til at
forløbe så godt som muligt, og næsten hvert forår er man som børnehaveklasseleder jaget vildt,
når skoleindskrivningen er overstået, og skolevæsenet har overblik over dannelsen af de kommende 0. klasser. Man ved aldrig, om man er købt eller solgt, og det er en tilbagevendende belastning, som vi ikke kan gøre andet ved end at støtte medlemmerne.
I år begynder det stigende børnetal at slå igennem nedefra og, som en konsekvens heraf, bliver
der oprettet tre flere børnehaveklasser end sidste år, hvilket er opmuntrende.
Ballerup Lærerforening mener, at skolerne bør understøtte en god skolestart ved at undgå for
høje klassekvotienter, vel vidende at det er en svær balancegang mellem økonomisk bæredygtighed og pædagogiske hensyn. Ressourcetildelingsmodellen understøtter en lavere klassekvotient, og der lægges op til, at den gennemsnitlige klassekvotient i 20/21 bliver 22,40 mod 23,80 i
dette skoleår. Spredningen er dog stor, hvor man i Distrikt Skovvejen har 5 klasser med 25 elever i hver, så har man 3 klasser med kun 19 elever i Distrikt Hedegården.
PPR (C-BUR)
I ’Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’ er der ansat mange forskellige faggrupper, der alle har
særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og
trivsel. Psykologer, konsulenter, socialrådgivere, logopæder, fysio- og ergoterapeuter samarbejder tværfagligt for at yde en faglig stærk og målrettet vejledning til gavn for kommunens børn
og unge.
Mange forskellige faggrupper betyder også mange forskellige fagforeningsaktører, og det kan af
og til give os nogle vanskeligheder med grænsedragninger og naturlige tilhørsforhold. I det store
og hele samarbejder vi dog fint om det på tværs af fagforeningerne.
PPR løser som en rådgivningsenhed typisk sine opgaver sammen med andre. Det er derfor en
gennemgående tilgang i strategien, at PPR’s opgaveløsning ses i et samarbejdsperspektiv, hvor
den fælles tilgang og ansvarstagen i arbejdet med børn og unge er i fokus.
I disse år er fokus stærkt rettet mod inklusionsstrategien, ’Fællesskab for alle - alle i fællesskab’.
Herunder ligger de to indsatser: ’Fællesskabsmodellen’ og ’BAL’. Som lærer møder man fx PPR
gennem arbejdet med BAL, hvor PPR-medarbejdere fungerer som facilitatorer, indtil teamkoordinatorerne selv kan løfte opgaven.
Under begge nedlukninger har Forhandlingsfællesskabet og KL indgået en Fælleserklæring, der i
praksis betyder, at hvis man ikke kan udføre sit arbejde pga. omstændighederne, så er der mulighed for, at arbejdsgiver kan bede medarbejdere om at varetage kritiske funktioner indenfor
andet fagområde. Fra begge sider er man enige om, at frivillige løsninger og god forberedelse på
den nye opgavevaretagelse er vigtige elementer.
PPR´s medarbejdere har, som den eneste faggruppe, været påvirket af denne erklæring, hvilket
har bevirket, at flere har været ’ekstra hænder’ i daginstitutioner i foråret. Processen var uskøn
og vi blev først involveret i sidste øjeblik.
Heldigvis er situationen bedre nu, hvor PPR-medarbejderne nu koncentrerer sig om deres kerneopgave, hvilket der i den grad er brug for.
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4.1.9. Efter-/videreuddannelse
Kompetenceudvikling - skal/skal ikke?
I 2013 i forbindelse med folkeskolereformen vedtog regeringen at 95% af alle fag skulle dækkes
af en linjefagsuddannet lærer i 2020. Der blev afsat 1 mia.-kr. til kompetenceudvikling af lærere
og pædagoger. Fristen er nu udskudt til 2025.
Linjefagsuddannelserne på Københavns Professionsskole er både dyre og tidskrævende.
Tiden, der gives, er aftalebestemt, hvor lærerens maksimale timetal nedsættes med 6 timer pr.
ECTS-point, men følges ikke tilstrækkeligt op af andre tiltag, hvilket også er svært, da et linjefag i
fx dansk, matematik eller engelsk står til 72 ECTS-point. Da 1 ECTS-point svarer ca. til 27-28 timer kan man hurtigt regne ud, at der er tale om mere end et årsværk fordelt på 3 semestre. Til
en sådan uddannelse svarer den tidsnedsættelse til under en fjerdedel af, hvad uddannelsen
tager. Og selvom man som erfaren lærer må formodes at vide ’et og andet’, så er forskellen for
stor.
Den resterende tid skal findes andre steder fx i andre opgaver, møder der skæres fra osv. Det er
ikke muligt at kompensere lærerne ordentligt, hvorfor de må benytte meget af deres egen tid til
at gennemføre uddannelsen. Det betyder, at lærerne gør sig mange overvejelser, når de bliver
tilbudt kompetenceudvikling, da det bliver næsten uoverkommeligt at skulle uddanne sig samtidig med den omfattende undervisningsopgave ved siden af.
Kommunen udbyder nogle kompetencegivende kurser inden for forskellige fag hvert år. Disse
kurser er væsentligt mindre i omfang, foregår i arbejdstiden og bliver dermed fuldt dækket således, at det er begrænset, hvor meget tid man selv skal lægge. Dette gør disse kurser væsentligt
mere attraktive end linjefagene. Kurset er godkendt inden for kommunen, men er ikke nødvendigvis kompetencegivende uden for kommunegrænsen. Endvidere er det kommunen der afgør
indholdet på disse kurser.
Som forening er det en bunden opgave for TR at være med til at sikre en så sammenhængende
opgave som overhovedet muligt for alle lærere under uddannelse. Det er en grundlæggende
forståelse, at tiden gennem ECTS-point ikke kan stå alene.
BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer)
Kommunen har som bekendt forsøgt sig med en massiv efteruddannelsesindsats af alle lærere,
og i dette skoleår er BAL-uddannelsen afsluttet. Mange lærere mener ikke, at den tid, der bliver
anvendt på BAL-uddannelsen, står mål med værdien. Det kan være ganske omfattende at gennemføre og følge op på en BAL-analyse, og står man i en klasse, hvor mange problematikker
potentielt kan gøres til genstand for en analyse, er det lidt som at sætte et plaster på et brækket
ben. Samtidig er det vigtigt, at samarbejdsstrukturen i teamet understøtter arbejdet med BAL,
og det er desværre ikke altid tilfældet.
Selvom BAL ikke er faldet i god jord alle steder - og ikke har levet op til forventningerne om at
nedbringe udgifterne til det specialiserede område - har efteruddannelsen, efter vores opfattelse, medvirket til, at det pædagogiske personale har fået et mere fælles sprog, når der skal analyseres på svære situationer i og omkring undervisningen.
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4.1.10. Øvrige forhold
Der er altid sket meget mere i årets løb end dét, der finder vej til beretningen - der må prioriteres. Nedenfor er dog medtaget nogle forhold, der er lidt uden for kategori, men som medlemmerne ikke skal snydes for.
Ny ferielov
Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020. Frem til denne dato gjaldt de hidtidige regler, men der er som overgangsordning indført en forkortet optjenings- og afholdelsesperiode.
Med den nye ferielov indførtes samtidighedsferie, som betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, den er optjent. Der har været en del usikkerhed omkring ferieafholdelse, bl.a. fordi
man ikke nåede at optjene nok ferie til efterårsferien. Ballerup kommune har valgt at håndtere
det således, at man kan ”låne” op til 5 feriedage.
Indefrosne feriepenge og barsel
I forbindelse med overgangen til ny ferielov blev der i perioden 1. september 2019 til 31. august
2020 indefrosset feriepenge.
Grundet Corona blev det i slutningen af 2020 muligt at få udbetalt 3 uger af de indefrosne feriepenge og til marts bliver det muligt at få udbetalt de sidste 2 uger.
Enkelte medlemmer som modtog barselsdagpenge i noget af indefrysningsperioden, fik ikke
udbetalt det, de havde krav på. Det skyldes, at udbetaling af de tre ugers indefrosne feriepenge,
beregnes på grundlag af A-indkomsten for indefrysningsperioden. Hvis man har været på barselsdagpenge i indefrysningsperioden, skal man derfor være særlig opmærksom på, om man har
fået udbetalt det korrekte beløb og kontakte kredsen, hvis man mener, der er fejl.

4.2. Arbejdsmiljøforhold
4.2.1. Det generelle arbejdsmiljøarbejde
I dette år har der overvejende været to hovedoverskrifter. De arbejdsmiljømæssige konsekvenser af coronakrisen, samt arbejdet med krænkelser.
Det første område er beskrevet tidligere i denne beretning og som supplement har DLF lavet en
ganske omfattende undersøgelse, hvor hovedpointer er samlet i en pjece. Den linker vi til her.5
I Ballerup har vi længe arbejdet med begrebet ’krænkende hændelser’, men da Sofie Linde til
Zulu Awards satte gang i anden Me Too-bølge, skærpede det også opmærksomheden på seksuelt krænkende adfærd i kommunen.
Flere skoler og arbejdspladser gennemførte processer omkring dette og var godt hjulpet af omfattende materialer fra diverse myndigheder. Men ligegyldigt hvor godt sådanne materialer er
udformet, så er det et minefelt at bevæge sig ind i. For hvad gør man konkret, når en seksuel
krænkelse er registreret i en afdeling? Hvem går man til? Og hvordan sikrer man, at organisationen ikke ’går på jagt’ for at finde vedkommende, der har svaret anonymt i et spørgeskema. Di-
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lemmaerne er mange og det er i hvert fald sikkert, at det er noget, som vi også kommer til at
arbejde med i 2021.
Lærerens dag
5. oktober fejrede vi lærernes dag. Dagen blev fastlagt af UNESCO i 1994 for at huske på UNESCOs og International Labour Organisations “Rekommendation om Lærerens status”.
Overskriften i 2020 fra UNESCO var “Teachers: Leading in crisis, reimagining the future”. Dagen
blev fejret på forskellig vis på skolerne af blandt andet forældre, ledelse, elevråd og skolebestyrelse. Denne dag var dog, som så meget andet, også i Covid-19’s skygge.

4.2.2. Sygefravær og arbejdsskader
Sygefravær
I både første, andet og tredje kvartal af 2020 blev der registreret et fald i sygefraværet sammenlignet med samme periode året før.
Fra 11. marts 2020 skal sygefraværet ses i lyset af de Covid-19-tiltag, der blev igangsat for at
mindske spredningen. Faldet i sygefraværet skyldes en markant nedgang i det korte sygefravær.
En andel af reduktionen i det korte sygefravær kan begrundes med hjemsendelse af medarbejdere for at mindske spredningen af Covid-19. Da det korte sygefravær ligeledes falder i centre
med mange medarbejdere, der ikke har været hjemsendt, kan dette ikke begrunde hele reduktionen i kort sygefravær.
Påvirkningen af Covid-19 har været hård for alle - både medarbejdere og ledere, og der er en vis
udbrændthed og afmatning at spore i organisationen. Alle kæmper og leverer en fantastisk indsats, hvilket kommunaldirektøren betegner som meget imponerende.
Når det er sagt, så ved vi, at det er et område som kommunen fortsat vil have fokus på. Tallene
bliver opgjort meget forskelligt, hvilket gør, at Ballerup Kommune fik en uheldig placering, som
en af de kommuner med det allerhøjeste sygefravær i landet i en artikel fra Berlingske i januar.
Det harmonerer ikke så godt med kommunens erklærede mål om at ligge i den bedste fjerdedel
af kommunerne i Hovedstadsregionen.
Arbejdsskader og nyt registreringssystem
Et nyt registreringssystem
I august blev det nye registreringssystem Insubiz udrullet over hele kommunen. Et system som
skal være med til ved registrering at sikre os som medarbejdere, når vi til tider bliver udsat for
vold, trusler eller krænkende handlinger i en grad, som kan få negative konsekvenser for vores
fremtidige arbejdsliv.
En af begrundelserne for indkøb af Insubiz er muligheden for, at den enkelte ansatte selv kan
anmelde hændelser. Det er håbet, at den mulighed vil sikre, at flere hændelser anmeldes og at
eventuelle mørketal formindskes.
Udrulningen har vist sig at være foregået på meget forskellig vis. Nogle skoler er overgået fuldt
til systemet, mens andre skoler halter bagefter og enkelte har end ikke har præsenteret det for
medarbejderne.
I AMU arbejder vi på at få systemet ud at gå så meget som muligt. Selvom systemet ikke er udviklet alene til lærere, men til alle kommunens faggrupper og derfor kan opleves lidt søgt og
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besværligt, mener vi, at det er vigtigt i forhold til at sikre medlemmerne i eventuelle arbejdsskadesager.
Arbejdsmiljørepræsentanterne er blevet præsenteret for systemet, og det vil være et fortsat
indsatsområde i det kommende skoleår.
Arbejdsskader
Insubiz må være forklaringen på den ekstremt kraftige stigning, der er i antallet af registrerede
arbejdsskader. Sidste år blev der anmeldt 107 arbejdsskader og i år er der, alene indenfor krænkelser, registreret 630 anmeldelser.
Det springer i øjnene, at man på Kasperskolen har hele 136 sager om krænkelser, hvoraf 94 er
placeret i indskolingen. Langt størstedelen af de krænkende hændelser går på fysisk vold, dernæst på krænkende tiltale. Baltorpskolen indtager en uheldig andenplads med 50 krænkende
hændelser og Måløvhøj Skole dernæst med 18. Resten af skolerne ligger mistænkeligt lavt, hvilket indikerer, at registreringen ikke foregår i tilstrækkelig grad.
Det skal vi selvfølgelig følge op på.
I Insubiz bliver man bedt om at registrere alvorsgraden af hændelsen og heldigvis vurderer 57%
alvorsgraden som lav, 39% som middel og 4% som svær. Omvendt betyder det også at 89 medarbejdere har oplevet en krænkende handling, der vurderes som middel til svært alvorlig. I forlængelse af kommunens skærpede fokus på seksuelt krænkende hændelser kan vi aflæse, at der
har været 9 sager, der omhandler dette.
Vi er glade for, at kommunen har valgt at investere i et system, der i langt højere grad end det
tidligere kan bidrage med præcise data, der muliggør mere målrettede arbejdsmiljømæssige
tiltag.
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution
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4.2.3. Social kapital og APV
Den samlede måling for 2020 viser ingen signifikante bevægelser i forhold til tidligere målinger:

De første år havde tre områder notorisk lav social kapital: ’Involvering af ansatte i beslutninger’,
’arbejdet fordeles retfærdigt’, ’samarbejdet mellem ledelsen (distriktsskoleleder) og de ansatte’.
Samlet set er målingen for hele skolevæsenet steget med én fra 2019 - 2020 og med fem siden
2016. De tre temaer/spørgsmål med størst fremgang er: ‘Oplever du, at de ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? Det har alle dage været Social kapitalmålingens smertensbarn → og er altså i 2020 kommet helt op til grænsen af det røde felt med
indeks 55. Det er tredje år, hvor det ”kun” er ’Involvering af ansatte i beslutninger’, der har lav
social kapital. Det er selvfølgelig ærgerligt, at den fortsat er lav, men der er trods alt sket en udvikling i den positive retning.
Spørgsmålet ‘Kan du stole på de udmeldinger, der kommer fra din nærmeste leder?’ ligger samlet på indeks 77 og er dermed også steget. Dette kan ses som et skulderklap til de pædagogiske
ledere og måske også til det politiske ønske om ledelse tæt på? Derudover ses der også en stigning i ‘Er der høj kvalitet i det arbejde, du udfører?’, der nu er oppe i høj social kapital med indeks 76. Det er positivt at se, at man som lærer i kommunen føler, at man leverer et godt stykke
arbejde.
De temaer/spørgsmål, hvor vi kan se en tilbagegang fra 2019-2020 er, ‘Oplever du, at I på jeres
arbejdsplads hjælper nye kolleger til rette?’. Målingen har hele tiden været placeret i det grønne
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område. Det steg fra 2016-2017 med 5 til 78 og har siden været faldende til indeks 74 i
2020. Covid 19 kan have haft en indflydelse her, fordi vi har sværere ved at tage godt imod kolleger på grund af restriktionerne om afstand og mindre smittekæder. Det er en udvikling, som vi
vil følge opmærksomt. Spørgsmålet ‘Stoler du i almindelighed på dine kolleger?’ er faldet med 2,
og forbliver med Indeks 77 i høj social kapital. ‘Oplever du, at I på jeres skole løser konflikter på
en retfærdig måde?’ har siden 2016 været stigende i kommunen, men vi har i år oplevet et fald
på 2, så vi nu ligger på indeks 62.
Grundlæggende kan det siges, at den sociale kapital for ansatte på skolerne i Ballerup over årene er blevet bedre.
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til resolution
APV - Arbejds-Plads-Vurdering
2020 var et såkaldt APV-år. Målingen blev foretaget i forlængelse af Social Kapital-målingen.
APV har ofte haft en slagside fokuserende på det fysiske arbejdsmiljø måske fordi den sociale
kapital handlede om det psykiske arbejdsmiljø. APV-målingen i vores kommune havde også
spørgsmål omkring vold og trusler, mobning samt chikane. Da det er første gang, at målingen i
Ballerup sker ens i kommunen, er der ikke et sammenligningsgrundlag med tidligere år.
På det samlede indeks for målingen ligger skolernes gennemsnit på 62,1, hvor laveste score er
57 (Baltorpskolen) og højeste score er Kasperskolen med 73.
De temaer, der har størst udviklingspotentiale, er: ‘Indeklima’, ‘Rengøring’ og ‘følelsesmæssige
belastninger’.
De temaer, hvor skolerne klarer sig bedst, er: ‘Instruktion & uddannelse til forsvarlig varetagelse
af arbejdet’, ‘Jeg oplever ikke negative påvirkninger i mit daglige arbejde pga. kemiske produkter (fx rengøringsmidler, håndsprit, maling etc.)’ og så har ‘Rengøring’ på Kasperskolen deres
APV-målings højeste score.
Et af spørgsmålene i APV lød: Har du indenfor de sidste 12 måneder haft sygefravær, der skyldes
forhold på arbejdspladsen? Det svarer gennemsnitlig 15,7% ’ja’ til på skoleområdet. Højdespringeren er på 25% - en fjerdedel af skolens ansatte har altså haft sygefravær, der skyldes forhold
på arbejdspladsen, hvilket i den grad kræver et skærpet fokus fra både os og kommunen. På den
skole med lavest fravær grundet forhold på arbejdspladsen svarer kun 7% ’ja’ til dette spørgsmål.
På spørgsmålet omkring mobning og chikane svarer gennemsnitlig 7,5 % ’ja’ til, at de har været
udsat for mobning eller chikane indenfor de sidste 12 måneder. Det er et område, som vil få
fokus i arbejdsmiljøarbejdet i hele kommunen, da den sympatiske holdning hos kommunen er,
at ethvert chikanetilfælde er ét for meget.
De forskelle som sammenligningen af skolerne viser, kan have mange forskellige årsager. Det er
derfor vigtigt, at man på den enkelte skole kigger ind i de resultater, der er kommet og får øje
på, hvad der er væsentligt i arbejdsmiljøet at arbejde med i den kommende tid.
Fremtidige målinger
Ballerup kommune har et udtalt ønske om at gå fra årlige social kapital-målinger og tre-årlige
APV-målinger til én samlet måling hvert andet år.
Distriktslederne har længe haft den indstilling, at man ikke kunne nå at følge op på handleplanen med årlige målinger. Vi har på den anden side argumenteret for, at målingerne blot kan ses
som en værdifuld statusmelding, der skal give en pejling på, om man er på rette vej. Vi forestiller os dynamiske handleplaner, der tilpasses løbende.
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Der er vi ikke lykkedes at komme igennem med. Vi har også haft lange diskussioner med forvaltningen og FTR-kredsen om, at når man nu går til 2-årige samlede målinger med en ændret spørgeramme, så er det vigtigt, at netop spørgerammen er udformet professionelt.
Isoleret set ønsker vi, at professionel kapital erstatter social kapital på vores område. Fordelen
ville være en langt mere præcis forskningsbaseret spørgeramme, der også rummer spørgsmål til
kerneydelsen (undervisning) og spørgsmål til inklusionsopgaven, som ikke er indbefattet i den
nuværende spørgeramme og vores grundholdning er, at det er problematisk, at netop det område, som udfordrer lærernes arbejdsmiljø mest, ikke er indeholdt i social kapital.
Vi oplever desværre ganske stor modstand fra kommunaldirektøren på dette felt og det undrer
os såre, at man er mere interesseret i en bred mere upræcis måling, der rummer alle faggrupper
end en mere præcis gennemprøvet spørgeramme, der bedre ville kunne understøtte de vigtige
sideløbende drøftelser omkring en positiv skoleudvikling med kvalitet.
Det sidste ord er endnu ikke sagt i denne sag.

4.2.4. Skolesager
I maj måned fik Baltorpskolen, afd. Grantoften - på baggrund af gruppeinterview i januar 2020 tre påbud; at forebygge vold og traumatiske hændelser i arbejdet, at forebygge høje følelsesmæssigt krav i arbejdet, samt at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdet. Sidstnævnte var ny i forhold til tidligere påbud om det psykiske arbejdsmiljø på Baltorpskolen.
Arbejdstilsynet varslede to påbud på det fysiske område: At sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk
luft uden generende træk i alle undervisningslokaler i bygning B, samt at sikre, at ansatte ikke
udsættes for unødig støjpåvirkning i enkelte undervisningslokaler i bygning B. Varslingerne sikrede at forholdene blev udbedret, og Afd. Grantoften undgik derved yderligere påbud.
Afd. Rugvænget havde ligeledes gruppeinterview i januar. Her var ledelsen og medarbejdere af
så forskellige oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø på skolen, at der blev varslet to påbud; at
undersøge det psykiske arbejdsmiljø, herunder stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav samt vold og trusler om vold. Samtidig blev der stillet krav om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at foretage undersøgelsen af ovennævnte områder.
På den baggrund mødtes en del af ledelsen samt de tillidsvalgte på Afd. Rugvænget og nåede til
enighed om, hvordan der skulle arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø på matriklen. Et fælles
høringsbrev til Arbejdstilsynet blev udfærdiget, hvilket resulterede i, at påbud fra Arbejdstilsynet ikke blev aktuelt.
Hedegårdsskolen fik i 2019 et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende ’høje følelsesmæssige krav i
arbejdet’. Skolens handleplan og indsats blev godkendt i januar 2020.
Arbejdstilsynet var desuden på besøg på næsten alle kommunens skoler i efteråret. Et besøg
med fokus på håndtering af arbejde under Covid-19. Her var tilbagemeldingen, at samtlige skoler havde gjort et godt arbejde i at tydeliggøre restriktioner og forebygge risiko for at blive smittet. Samme ros gik til kommunikationen fra kommunen og muligheden for sundhedsfaglig sparring ved tvivlsspørgsmål.
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4.3. Kursus- og organisationsforhold
4.3.1. Danmarks Lærerforening
Ballerup Lærerforening har Sanne Vilstrup som medlem af Hovedstyrelsen. Samtidig har vi altid
muligheden for at komme i kontakt med Morten Refskov, der som bekendt, er ny formand for
overenskomstudvalget i DLF. Det betyder, at der i mange tilfælde er kort vej fra lokale til nationale forhold og omvendt, hvilket vi forsøger at profitere af.
Det forpligtende kredssamarbejde
Vi har et godt og velfungerende samarbejde med de andre kredse på Vestegnen, der dels består
af et formands- og næstformandsforum, hvor vi mødes jævnligt, dels af mere fagopdelte samarbejdsudvalg for arbejdsmiljø, pædagogik samt kursus- og organisering. Vi bruger disse fora til
videndeling, inspiration og sparring samt til fælles udvikling og indsatser, da vi ofte har de samme problemstillinger på tværs af kommunerne. Der er desuden nedsat diverse arbejdsgrupper,
der tager sig af specifikke områder.
I indeværende år er vores formand blevet tovholder for det tværgående sagsbehandlernetværk,
hvor videndeling og sparring er i højsædet.
Det er ligeledes i det forpligtende kredssamarbejde, at vi hvert år arrangerer en stor temadag
om arbejdsmiljø og skolepolitik for alle TRIO’er (leder, TR og AMR).
Danmarks Lærerforenings Kongres
Tirsdag den 11. august proklamerede den daværende formand af Danmarks Lærerforening i
slutningen af et kredsformandsmøde, at han ville trække sig på kongressen. Minuttet efter indtog nuværende formand, Gordon Ørskov Madsen talerstolen og bekendte sit kandidatur.
Der gik et sus igennem salen, da den almene forventning var, at Anders Bondo ville følge A20 til
dørs. I det mindste frem til OK21.
Kongressen skulle afholdes d. 23.-24 september, men også her spillede corona ind og kongressen blev bidt over i to dele med to éndagskongresser henholdsvis den 23. september og den 8.
december.
Selvom den ny arbejdstidsaftale var på dagsorden, var alles interesse rettet mod det sidste
punkt – formandsvalget.
Som tidligere nævnt stillede vores daværende formand, Morten Refskov op til dette valg og det
indledte en intens periode, ikke mindst for Morten, men også for os andre i kredshuset. For når
der er valgkamp, har det en tendens til at rydde bordet, men det har vi prøvet før. Vi har tidligere oplevet både et Hovedstyrelsesvalg og et næstformandsvalg sidste år, der stadig står skarpt i
erindringen.
Der var også andre kandidater til formandsposten end Morten og Gordon, men den ene trak sig
pga. hjernerystelse og nåede aldrig at deltage i en debat og den anden – formanden for Rødovre
Lærerforening – blev ikke levnet mange chancer.
Alligevel betød dét, at der ikke kun var to kandidater, at debatten blev mere sober og ordentlig
end tilfældet var det forgangne år, men reelt set, stod valget mellem Gordon og Morten.
Ligesom sidste gang blev formandsvalget ualmindeligt tæt og endte – desværre – igen med, at
Morten tabte med en ganske lille margin.
Umiddelbart efter blev kongressen afsluttet og man overgik til Anders Bondos afskedsreception.
Tidligere Ballerup-koryfæer markerede Bondos afslutning med bannere og konfettikanoner i
bedste ’Tæt på sandheden-stil’.
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Desværre var der et så kort sammenfald mellem Mortens nederlag og Bondos afgang, at det
næsten kom til at se ud som om, man fejrede begge dele.
Kort efter blev Morten kontaktet af Gordon, dels for at sige tak for kampen, men også for at
drøfte perspektiverne ovenpå et valg, der i den grad blev fortolket som en splittelse af foreningen. Udfaldet blev, at Morten blev indstillet til formand for overenskomstudvalget i DLF, hvilket
han den 5. oktober også blev valgt til.
En æra for Morten som formand i Ballerup Lærerforening var dermed slut og det ærgrer os stadig, at corona dikterede, at vi ikke kunne markere hans afsked på en ordentlig måde, der kunne
modsvare den betydning, han har haft.
Der var hans fortjeneste og forudseenhed, der er hovedgrunden til, at vi aldrig oplevede Lov
409´s regime her i Ballerup. Han formåede at holde Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening på samarbejdssporet og hvilken bedre forudsætning kan man have for at bestride den
vigtige post som OK-formand i hovedforeningen.
Allerede nu kan vi som formandskab genkende hans tydelige struktur, der som en bølge fra
Vandkunsten (DLF´s hovedkvarter) udstikker retning, forventer handling og opfølgning, så det
skal nok blive rigtig godt. Vores tilbagemeldinger fra Morten er i hvert fald, at samarbejdet kører
fortrinligt.

3.2. Ballerup Lærerforening
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Lærerforening.
Arbejdsfordelingen på Bydammen
Ved vores ekstraordinære generalforsamling i november blev der valgt ny formand, Kasper Mortensen (lærer på afdeling Østerhøj), ny næstformand, Vibe Larsen (lærer på afd. Rosenlund) og
ny kasserer, Lisbeth Kruse (lærer på afd. Østerhøj). Heldigvis er der tale om erfarne kræfter, når
det handler om foreningsarbejdet i Ballerup Lærerforening, hvor alle tre har siddet i kredsstyrelsen siden 2012. Det ændrer dog ikke på, at vores nye ”førstesal” har meget at lære og meget nyt
at sætte sig ind i.
Også i kredsstyrelsen har der i årets løb være lidt udskiftning, idet der på både Ordblindeinstituttet (OI) og Måløvhøj Skole er valgt nye tillidsrepræsentanter. På OI stillede Charlotte Hjort
Hersløv op og vandt et kampvalg mod den siddende tillidsrepræsentant, Verner Poulsen, mens
skiftene på Måløvhøj Skole skyldtes nye opgaver for de siddende tillidsrepræsentanter. 1. maj
startede Lea Schmidt som sagsbehandler i Danmarks Lærerforenings afskedsteam, og Rikke
Hykkelbjerg har efterfulgt hende som tillidsrepræsentant på afd. Måløv. 2. november blev Lisbeth Kruse valgt som ny kasserer i Ballerup Lærerforening, og Anne Olsen er netop startet som
ny tillidsrepræsentant efter Lisbeth på afd. Østerhøj. Tak for stort engagement og arbejde gennem mange år til de afgående tillidsrepræsentanter og velkommen til de nye.
Medlemsopbakning og fællesskab
Det er ikke på samme måde som tidligere naturgivent, at man er medlem af sin overenskomstbærende fagforening og bakker op om kollektive løsninger. Det skal vi vedholdende tage hånd
om og hjælpe hinanden med.
Organisationsgrad
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Vi har de seneste år kunne berette om stabilt og let stigende medlemstal. I år er det desværre
gået den anden vej, og vi kan konstatere en medlemstilbagegang. Da det ikke kan ses af regnskabet, tyder det på, at tilbagegangen først er sket sent på året, og vi håber der er tale om et
øjebliksbillede, der imidlertid er svært at forklare. Vi har fortsat en høj organisationsprocent i
Ballerup, og det skal vi meget gerne blive ved med at have, da det er her vi finder vores legitimitet og grundlag for indflydelse. Samtidig ved vi godt, at de seneste års resultater på overenskomstområdet, har betydet, at kollegaer, der tidligere har været medlem, har meldt sig ud. Det
er bekymrende! Vi har også fortsat mange vikarer – bl.a. såkaldte 4.g’ere - gående med både
faste timer og vikartimer, som ikke er medlemmer. Da Danmarks Lærerforening er en professionsfagforening, anbefaler vi også, at vikarer bliver medlem, og vi opfordrer jer medlemmer ude
på skolerne til at snakke med både vikarer og nye kollegaer om, at det er en endog rigtig god idé
at være medlem af sin fagforening.
Den involverende fagforening
Hvordan støtter vi som fagforening bedst op om, at alle tænker i de bedste løsninger for kollektivet og arbejdspladsen som helhed - også på længere sigt? Og hvad er det medlemmerne ønsker sig af deres fagforening?
Det er ikke noget nyt, at der er betydelige kultur- og traditionsforskelle skolerne imellem, når
det kommer til at organisere sig i et stærkt kollektiv og fx tale med fælles stemme over for ledelsen om skoleforhold. Ligeledes kan vi konstatere, at der er nogle skoler, som har langt stærkere
tradition for at deltage i Ballerup Lærerforenings arrangementer end andre. Vi arbejder vedholdende på at blive endnu klogere på, hvad der skal til for at styrke fællesskabet og få stor medlemsopbakning og tilslutning til foreningens initiativer og arrangementer - fra alle arbejdspladser.
I løbet af efteråret indledte vi et samarbejde med Rasmus Jon Nielsen fra ’DeltagerDanmark’,
der er en idébåret socialøkonomisk virksomhed, som hjælper alt fra medlemsorganisationer
over aktivistgrupper til kommuner og ministerier med at nå deres mål ved at engagere borgere,
medarbejdere eller medlemmer i at handle sammen på fælles problemer eller drømme. Det var
et meget inspirerende oplæg, vi fik fra ham på vores temadag med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Desværre har Coronasituationen gjort det svært at handle på nogle af de initiativer,
der efterfølgende blev drøftet. Forhåbentlig ser verden inden al for længe atter lidt mere normal ud, så det igen giver mening for alvor at snakke om fælleskabende aktiviteter.
Rundtur til ’Faglig klub’
Som nyt formandskab er det altafgørende at komme ud på skolerne og vise sig frem og være i
dialog med medlemmerne. Det har desværre ikke været muligt for os endnu, men det står
øverst på to do-listen, så snart der bliver åbnet op for møder og forsamlinger.
Vores nye formand har til gengæld andre spændende planer for, hvordan han holder kontakten
til skolerne og medlemmerne. Han forventer i det kommende år at være vikar på skolerne på
skift, så han en formiddag om ugen i en periode på 1-2 måneder vil være at finde i den enkelte
skoles vikarkorps. Det bliver et rigtigt spændende tiltag.
Personsager
Arbejdet med personsager er en uhyre vigtig og tidskrævende del af kredsens arbejde, som i
sagens natur ikke kan refereres konkret. Det er kredsens stille og usynlige arbejde, men med en
uvurderlig betydning for de medlemmer, som får direkte brug for deres fagforening. I disse ofte
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svære sager er samarbejdet mellem parterne helt afgørende, og det forholder sig heldigvis fortsat sådan, at vi generelt har et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen, herunder skolelederne og HR-afdelingen.
Hjemmesiden og Facebookgruppen
Vi forsøger hele tiden at give vores Facebookgruppe liv i håb om, at den kan fungere som et interaktivt samlingssted for vores medlemmer - noget hjemmesiden ikke rigtig understøtter. Det
kræver dog, at der er medlemmer, som er interesserede i at bruge den, lægge relevant materiale op og indgå i de debatter, der måtte komme. Vi opfordrer jer derfor til at få meldt jer ind i
gruppen og besøge den fra tid til anden.
Afholdte arrangementer i 2020
Temadag i Danmarks Lærerforenings kredssamarbejde Hovedstaden Vest den 29. jan ”Tilbage til
fremtiden” – om fremtidens folkeskole, god ledelse og ytringsfrihed - Styrelsen, arbejdsmiljørepræsentanter og skoleledere/arbejdsmiljøledere
Ordinær Generalforsamling, virtuel, den 13. marts - ca. 80 deltog
Styrelsens sommerseminar på Frederiksdal 8. juni - Styrelsen
Sommerafslutning den 4. juni - Styrelsen
Fælleskonference på Hedegårdsskolen den 3. sept. ”Elevernes læring, trivsel og udvikling - Folkeskoleideal og erfaringer fra nødundervisningen” - Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere, repræsentanter fra kommunens administration og flere politikere,
herunder borgmesteren og formanden for børne- og skoleudvalget
Kursusdag på Frederiksdal den 14. sept. - Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter
Afskedsreception for Morten Refskov og ekstraordinær generalforsamling, virtuel, den 2. nov. –
ca. 30 deltog
Styrelsens efterårsseminar på Frederiksdal den 30. november - Styrelsen

4.3.3. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer
Ballerup Lærerforening er repræsenteret i Hoved-MED ved formanden og ved vores fællesarbejdsmiljørepræsentant samt i Center-MED for ’Skoler, institutioner og Kultur’ (C-SIK) ved både
formanden, næstformanden og fællesarbejdsmiljørepræsentanten.
Omorganisering af MED-systemet
Som et led i drøftelsen af den årlige arbejdsmiljødrøftelse er der stillet forslag om, at MEDsystemet skal tilpasse tilgangen hertil. Hidtil har det været sådan, at man har arbejdet ud fra en
’buttom up ’-tilgang, hvor Lokal-MED skulle levere grundlaget til drøftelser i Center-MED, som
herefter skulle levere grundlaget til drøftelser videre til Hoved-MED. Intentionen med at dagsordenspunkter skal tilflyde systemet nedefra billiger vi, men kommunen oplever et uoverskueligt sorteringsarbejde især på Center-MED´s niveau, der trækker meget arbejdstid.
I stedet ønsker man styrke den ledelsesmæssige forankring og lade dagsordenspunkterne udspringe fra HovedMED og ned gennem systemet. Som supplement vil man anvende et digitalt
system til at indsamle punkter fra Lokal- og Center-MED med tilstrækkelig fylde til, at det kan
retfærdiggøre en drøftelse gennem hele MED-systemet.
Vi har arbejdet med den nuværende model i 6 år og kan godt genkende, det billede kommunen
tegner af, at det kan være svært at få de forskellige niveauer i MED-systemet til at hænge sammen organisatorisk.
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Intet er endnu besluttet, men en vigtig opmærksomhed er selvfølgelig, at ændringen medfører
mere relevante drøftelser på alle niveauer og ikke bare fører til topstyring.
Hoved-MED
I Hoved-MED - og i tilknyttede udvalg - har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med
indsatsen i forhold til Covid-19, social kapital, APV og sygefravær, foruden lønpolitik og -strategi,
retningslinje for kompetenceudvikling, evaluering af MED-aftalen, kommunens ledelsesgrundlag, datasikkerked, GDPR, valg til MED- og arbejdsmiljøorganisationen, ny ferielov, feriefondens
fremtid, omprioriteringspuljen, sammenhængende borgerforløb, dokumentation af og kvalitet i
kerneopgaven, ’retningslinje for krænkende hændelser og seksuel chikane’ og arbejdsgiverens
sociale ansvar.
Center-MED
I Center-MED - og i tilknyttede udvalg - har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med
indsatsen i forhold til social kapital, APV og sygefravær, Covid 19, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, foruden digitalisering, Aula, påbud, ’Fællesskabsmodellen’, kapacitet i dagtilbud, vedligeholdelse af skoler og faglokaler og kvalitet i BFO og klub.
Derudover eksperimenteres der fortsat med en ny model, hvor der - udover i det samlede Center-MED - holdes møder i specifikke underudvalg for henholdsvis 0-6 års området og 6-16 års
området. Det gør vi, fordi centerets ressortområde er enormt, og det kan være svært at sammensætte dagsordener, som giver mening for alle faggrupper. Erfaringerne indtil nu er positive
på skoleområdet, mens det kniber mere på daginstitutionsområdet. Der er tale om en forsøgsordning, som vi - på grund af skiftet af centerchef - har fået forlænget med endnu et år, hvorfor
den skal evalueres til sommer med henblik på en beslutning om, i hvilken form den skal videreføres - om overhovedet.
Lokal-MED
Formøderne til lokal-MED organiseres meget forskelligt: Skolevis, matrikelvis og nogle endda
med både pædagoger og TAP’er (teknisk administrativt personale). Formøderne bør have stor
værdi for medlemmerne, da det er her, der er direkte mulighed for at præge dagligdagen på
skolen via MED-udvalget. Det er også her, man har mulighed for at mærke og fornemme, hvad
resten af ens kolleger mener, tænker og føler. Formøderne er dermed ikke kun med til at styrke
de demokratiske processer, men også sammenholdet på lærerværelset.
Vi har i Styrelsen drøftet de forskellige måder, som formøder til lokal-MED afvikles på rundt omkring i skolevæsenet, da vi er bekendte med, at det til tider kan være udfordrende for TR at få
det til at give fornøden mening for alle. Ledelsen bakker op om møderne, da de ser stor værdi i,
at de tillidsvalgte kommer med et bredt mandat fra lærerne, og derfor er det bydende nødvendigt, at alle medlemmer går til dem med ønsket om at klæde sine lokale repræsentanter bedst
muligt på. Vi tillidsvalgte er fuldstændig afhængige af medlemmernes deltagelse og engagement.
Revidering af personalepolitikker
En ny seniorpolitik
Vores formand er engageret i det vigtige arbejde omkring udformningen af en ny seniorpolitik.
Den nuværende seniorpolitik har mere end 20 år på bagen og den har grundlæggende et forældet syn på den mangfoldighed, der nu kendetegner den moderne families sammensætning.
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Til gengæld er det også tydeligt, at ressourcerne er blevet mindre på dette område gennem tiden. Der ligger nogle muligheder for den enkelte arbejdsplads i at indgå lokale senioraftaler allerede fra det år man fylder 52, men de bliver ikke anvendt, da det er den enkelte arbejdsplads,
der skal betale.
Udfordringen med den ny seniorpolitik er, at der heller ikke her kommer til at tilflyde nye midler
og desværre blev området ikke prioriteret under OK21, så vi skal finde på gode idéer inden for
rammen.
Det kan nok også lade sig gøre at modernisere lidt og forhåbentlig få tilføjet lidt mere ærlighed
ind i politikken, så de muligheder, der vil blive beskrevet rent faktisk kan lade sig gøre. På vores
område er retten til nedsat arbejdstid i året, hvor man fylder 60 år med lønnedgang og fuld pension blevet permanentgjort gennem A20. Det kan efter vores opfattelse ikke stå alene.
En stærkere forpligtigelse fra ledelsesside om, at man skal afsøge, hvilke muligheder der er for
at fastholde det enkelte medlem længere på arbejdspladsen, må være muligt. Det kunne være
skemahensyn, tilbud om diverse sundhedsordninger, seniorfællesskab og sikkert meget andet.
Fællesarbejdsmiljørepræsentanten (FAMR)
Vi kan nu tydeligt se de muligheder, der er for vores FAMR-funktion, når det kommer til arbejdsmiljøforbedringer på alle tre niveauer i MED-systemet - gennem en tæt kobling til Styrelsen.
Samtidig er FAMR også formand for vores arbejdsmiljøudvalg, hvilket yderligere bidrager til at
binde arbejdsmiljøarbejdet sammen og som om det ikke var nok, så varetager FAMR nu også de
arbejdsskadesager, der måtte opstå.
Samarbejdet med de andre faglige organisationer
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt, ikke mindst for
at skabe en fælles medarbejderlinje i MED-systemet. Samarbejdet er tæt og respektfuldt, og vi
er generelt gode til at bakke op om hinanden, når det er nødvendigt.
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Regnskaber
5.1. Styrelsens påtegning 2020
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5.2. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2020
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5.3. Balance for Ballerup Lærerforening 2020
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5.4. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2020
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5.5 Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2020
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5.6. Uafhængig revisionspåtegning
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5.7 Kritisk revision
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5.8. Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Særlig Fond udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A samt vedtægternes
krav til regnskabsaflæggelse. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter ved kontingentopkrævninger og øvrige indtægter indregnes ved opkrævning dækkende regnskabsåret uanset om beløb er indgået til
foreningen i regnskabsåret.
Omkostninger
Omkostninger omfatter frikøb og løn, administration, lokaler, møder og kurser, og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører
regnskabsåret.
Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets afskrivning af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter
renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der
udgør:
Bygning og installationer, 20 - 50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år.
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Der afskrives ikke på ejendommens anskaffelsespris da aktuel restværdi på ejendom vurderes at være højere end anskaffelsespris.
Omsætningsaktiver
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse
af forventet tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.
Hensatte forpligtelser består af frikøb for perioden fra afholdelse af generalforsamlingen og frem til perioden for beregningen af 1. halvårs
frikøb, i den kommende regnskabsperiode.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Fondsskat
Der skal svares fondsskat af de finansielle nettoindtægter. Skatten udgiftsføres og betales af Særlig Fond og Solidaritetsfonden. I den skyldige
foreningsskat modregnes den i indkomståret foretagne á conto betaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af værdpapirer.
Selskabsskat
Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendomsudlejning.
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5.9. Kassererens beretning
Corona har i den grad sat sit præg på 2020. Men hvor mange virksomheder kommer ud af året
med et rungende underskud, har Corona haft den modsatte virkning på Ballerup Lærerforenings
regnskab. Det skyldes naturligvis, at en stor del af vores midler går til afholdelse af møder og
medlemsarrangementer, vi i år enten har været nødt til at aflyse eller afholde virtuelt. Årets
generalforsamling i marts blev i første omgang udskudt til bedre tider, og selvom tiderne i løbet
af foråret blev bedre, så blev de aldrig gode nok til, at det var forsvarligt at gennemføre en generalforsamling med plus 200 deltagere. I stedet afholdt vi foreningens første virtuelle generalforsamling onsdag den 3. juni 2020.
I efteråret havde vi både planlagt møde for vores nye medlemmer i oktober og medlemsweekend på Frederiksdal i november, men Coronaen ville, at begge arrangementer desværre måtte
aflyses. Det var også i efteråret, at vores formand gennem mere end 8 år, Morten Refskov, fik en
plads i Danmarks Lærerforenings forretningsudvalg som formand for overenskomstudvalget og
derfor stoppede i Ballerup Lærerforening. Det betød, at der skulle afholdes både ekstraordinær
generalforsamling med valg og afskedsreception for Morten. Højst utilfredsstillende måtte også
begge disse arrangementer afvikles virtuelt.
De mange aflyste arrangementer har resulteret i et solidt overskud på mere end 750.000. kr., og
det i et år, hvor vi havde budgetteret med et mindre underskud. Det får vi imidlertid glæde af de
kommende år, hvor vi kan budgettere med lidt større underskud fremfor at hæve kontingentet
eller nedsætte serviceniveauet for medlemmerne. De seneste år har vores formand været frikøbt af DLF 3 dage om ugen. Det har både betydet fleksibilitet ift. arbejdstiden og det har betydet en pæn indtægt til Ballerup Lærerforening. Denne fleksibilitet har vi ikke længere, hvilket
betyder, at vi ser os nødsaget til at hæve det samlede frikøb for formand, næstformand og kasserer med en halv dag om ugen, så vi kan dække åbningstiden på kontoret og være fleksible i
forhold til de medlemmer, som har brug for akut hjælp.
Vores nye poster og folk på ´førstesalen´ nødvendiggjorde nye og tidssvarende computere med
tilhørende dockingstationer til næstformand og kasserer. Det viste sig, at de gamle var tilbage
fra 2007, så det var måske ikke så mærkeligt, at de efterhånden nærmest skulle løbes i gang om
morgenen.
I 2019 opsagde vores ene lejer gennem mange år, ’Den Kloge Krop’, sit lejemål i vores lokale
st.tv. Da det desværre viste sig ikke at være helt let at få en ny lejer, stod lokalet tomt i 6 måneder. Den 1.2.2020 flyttede fodterapeut Pernille Sutrow ind. Pernille driver en meget veletableret
virksomhed, så vi forudser at have en god og stabil lejer de næste mange år. I forbindelse med
Pernilles overtagelse blev lejemålet istandsat, vægge og lofter blev malet og gulvet blev lakeret.
Vi fik samtidig også rettet op på en vandskade i loftet i vores opgang og i vores lejlighed på 2.
sal.
Vores lejemål på 2. Sal, en 2-værelses lejlighed, har været udlejet til samme lejer i snart 9 år. Ole
er glad for at bo hos os, og vi er glade for at have Ole boende. Han ”passer” godt på huset, når vi
andre går på weekend eller holder ferie.
Bortset fra ovennævnte, har vores ejendom ikke været igennem noget gennemgribende i år. Vi
leger med tanken om at indrette baderum i kælderen, og vi har overvejelser ift. opsætning af
aircondition eller luftrenser i vores mødelokale, som hver mandag eftermiddag (når der ikke er
Corona) huser 17 styrelsesmedlemmer.
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6.

Budgetter
6.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2020
Frikøb
Funktion
Formand (4,5 dage – fuldt frikøbt af kommunen)
Næstformand (3 dage – 0,5 dag frikøbt af kommunen)
Kasserer/sagsbehandler (2 dage)
13 tillidsrepræsentanter á 170 timer
Fællesarbejdsmiljørepræsentant
3 udvalgsformænd:
• Skolepolitisk Udvalg: 0 timer
• Arbejdsmiljøudvalget: 150 timer
• Kursus- og Organisationsudvalget: 0 timer
1 kongresdelegeret udover formand og næstformand
11 arbejdsmiljørepræsentanter á 30 timer
Sagsbehandlertimer
I alt

Timer
0
962
770
2.210
170
150

30
360
0
4.518

Alle timer er bruttotimer (1.924 timer). Fordeling af eventuelle sagsbehandlertimer foretager Styrelsen på et møde i foråret.
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt
pension for overenskomstansatte.
Garantiordning for medlemmer af Styrelsen
Vilkår for udtræden af Styrelsen for formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer
af Styrelsen er fastsættes af generalforsamlingen i ’Garantiordning for medlemmer af Styrelsen’, som kan findes på hjemmesiden.
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Honorarer
Funktion
Formand
Næstformand
Kasserer

Honorar pr./mdr.
3.514,2.382,2.382,-

Styrelsesmedlem
Kongresdelegeret (i tillæg til ’Styrelsesmedlem’)
Udvalgsformand (i alt for ’Styrelsesmedlem’ og ’Udvalgsformand’)

300,50,500,-

Honoraret for formand, næstformand og kasserer beregnes på baggrund af antallet af aktive
medlemmer. Der ydes en grundtildeling på 1.250 kr. Herudover honoreres formanden med
4 kr./mdr. pr. medlem, næstformanden og kassereren med 2 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet opgøres årligt og afrundes til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for
OK-ansatte. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau.
Såfremt de honorerede modtager andre honorarer, vurderes niveauet for det samlede
honorar af Styrelsen.

Ydelser
Ved Danmarks Lærerforenings centrale og regionale kurser godtgøres køb af drikkevarer
op til 100 kr. om dagen. Blanket udleveres ved henvendelse til TR eller kassereren.
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6.2. Forslag til kontingent for 2022
Kontingentet foreslås med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2021:

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.

Medlemsfordeling primo februar:

Medlemsgruppe

Antal 2021

Antal 2020

Antal 2019

559

573

555

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent

3

8

13

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri

4

1

1

I alt fraktion 1 & 2

566

582

569

Fraktion 4, pensionister betalende

202

228

250

Fraktion 4, pensionister kontingentfri

108

96

79

I alt fraktion 4

310

324

329

Fraktion 6, særlige medlemmer

1

1

1

I alt fraktion 6

1

1

1

877

899

895

Fraktion 1 & 2 helt kontingent

Samlet medlemstal
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6.3. Budgetter 2021-2024
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