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Kære medlemmer

Hermed den seneste opdatering lige inden, at vi går på påskeferie.

Ordinær generalforsamling
Så blev den tredje virtuelle generalforsamling i træk afviklet. Det var et imponerende fremmøde, når

man tænker på, hvor meget af jeres tid I allesammen bruger bag en skærm i disse tider. Læg dertil, at vi

fastholdt, at generalforsamlingen skulle ligge en fredag eftermiddag/aften uden kagebord og hvad der

ellers hører med til vores stolte traditioner.

Men der var også vigtige emner på dagsorden. Tre stærke resolutioner blev vedtaget og er sendt til

borgmesteren, og så var I med til at godkende vores nye lokalaftale, hvor kun et enkelt medlem stemte

imod. Det må siges at være så tæt på enstemmighed som muligt.

Vi satser stærkt på, at næste generalforsamling vil være fysisk!

Ny lokalaftale
Fredag op til påske blev lokalaftalen så underskrevet og I kan allerede nu se den i sin fulde form på

kredsens hjemmeside. For de særligt interesserede, så er der her et link:

https://kreds21.dk/media/14306994/ballerup-lokalaftale.pdf

Den ny lokalaftale er i udstrakt grad en forlængelse af den nuværende med skærpede formuleringer

omkring samarbejde, transparens og medinddragelse, ligesom formuleringer omkring prøver og censur

også er tydeligere.

Det bliver spændende at følge, hvordan de nye elementer som fx skoleplanen får en betydning for

medlemmernes oplevelse af gennemsigtighed og medinddragelse.

Allerede nu har jeg fået meldinger om, at der har været gode processer i gang på flere skoler, hvor en

højere grad af involvering har været fællesnævneren - det tegner i hvert fald godt!
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OK21
Lige efter påske begynder urafstemningen om OK21. Det er forhandlingsfællesskabet med Mona Striib i

spidsen, der har forhandlet det resultat, vi skal stemme om igennem, og det har ikke været en let

opgave.

Grundet coronasituationen, så vidste alle på forhånd, at det var en økonomisk smal ramme, der skulle

forhandles om, og man blev derfor enig om, at man ville gå til forhandlingerne med generelle

lønstigninger, som det vigtigste krav. Samtidig ønskede man at bevare reguleringsordningen, der betyder,

at vi følger lønudviklingen i det private i både opgangs- og nedgangstider. Selvsagt leverer den ikke

meget - om noget i denne omgang, men historisk har det været godt for os.

Nogle faggrupper - især sygeplejersker og pædagoger, mener at deres særlige indsats under corona bør

anerkendes økonomisk og ikke bare med honninghjerter - som tak for indsatsen, og det kan man jo godt

forstå, og særligt debatten i medierne om tjenestemandsreformen fra 69´ understøtter især

pædagogernes sag om, at deres fag stadig lider under, at de blev indplaceret på for lavt et løntrin over

50 år tilbage. Der er dog også en forståelse for, at man ikke kan løse så grundlæggende en udfordring

udelukkende gennem overenskomsten. Det kræver politisk handling fx gennem trepartsforhandlinger.

Sygeplejerskerne har netop stemt nej til OK 21 med et snævert flertal og nu bliver det spændende at

følge, hvad næste skridt bliver her.

Hovedstyrelsen i DLF anbefaler et “ja” og det samme gør vi i kredsstyrelsen og  i næste udgave af

folkeskolen, vil der være et indstik, der omhandler OK 21, som I kan orientere jer i. Vores tidligere

formand har også lavet en podcast, som er værd at lytte til.

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok21

En høj stemmeprocent er godt for medlemsdemokratiet og et vigtigt signal til arbejdsgiverne. Her har vi

jo stolte traditioner i Ballerup for at levere en høj stemmeprocent og også denne gang vil, der være kage

til lærerværelset, hvis skolen når op over 80% afgivne stemmer.

COVID 19
Flere alvorstunge rapporter om den stigende mistrivsel blandt børn og unge har cirkuleret i medierne og

har kaldt på politisk handling.

Og selvom der ikke er nogen tvivl om, at alle parter ønsker at børnene skal i skole, så har især den

seneste tids beslutninger været præget af et hastværk, som har skabt nogle arbejdsvilkår, som er ganske

urimelige for både lærere og ledelse.

Et langt stykke hen ad vejen har vi en fælles sag om at melde tilbage til Undervisningsministeriet, at

deres beslutninger er forhastede og har nogle utilsigtede konsekvenser.

Ledelsen er frustreret over, at retningslinjer udkommer meget sent med ekstremt korte deadlines til, at

det skal implementeres og den korte frist for ledelsen gør, at det er umuligt at nå at finde gode lokale

løsninger med høj involveringsgrad.
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Én dags udeskole, som vi netop har overstået er et godt eksempel på beslutning, der måske kan lyde

godt, når det bliver præsenteret på et pressemøde, men knap så godt, når det rammer virkeligheden,

hvor mange lærere har følt sig presset af kravet om at være ude i al slags vejr, muligvis uden

udeskoleerfaring og med en elevgruppe, som måske ikke var så begejstret over skiftet fra at sidde foran

skærmen til at mødes i den friske luft i 5-6 timer.

Og når forskerne, der påpeger den stigende mistrivsel, samtidig understreger, at en enkelt udedag om

ugen langt fra er nok, så bliver absurditeten kun tydeligere.

Heldigvis er dette krav bortfaldet efter påske, men så venter en ny omskiftelig tid med henholdsvis

fjernundervisning og fysisk undervisning i vekslende uger.

Og hvordan forholder man sig til de børn, der har deltaget i nødundervisning under nedlukningen? Der

er jo ikke noget, der tyder på, at de pludselig skulle være bedre klædt på til virtuel undervisning blot

fordi, det er hver anden uge.

Både Baltorpskolen og Hedegårdsskolen er i skrivende stund lukket ned indtil 12. april, hvilket igen

rykker ved de forkromede planer og det er nok ikke sidste gang, at det vil være tilfældet.

Eksamen

Bekendtgørelsen vedr. sommerens eksamen er pt i høring. Der var høringsfrist d. 18.03 2021, og vi

forventer, at bekendtgørelsen offentliggøres i løbet af den kommende weekend.

Foreningen har givet et høringssvar, hvor det påpeges at Covid-19 krisen har betydet, at der er store

forskelle på, hvilket undervisningstilbud de enkelte elever har modtaget og deres udbytte af den

nødundervisning, som er blevet gennemført. Der er store variationer fra klasse til klasse og fra fag til fag.

Derfor støtter foreningen, at prøverne ikke gennemføres som normalt. Det er vigtigt, at de prøver, der

afvikles, kan tilrettelægges så de bedst muligt afspejler den undervisning, som eleverne har modtaget.

Samtidig er det vigtigt, at elevernes videre vej i uddannelsessystemet ikke begrænses af tilfældige

prøvekarakterer, og at der tilbydes støtte og uddannelses- og erhvervsvejledning som kan være med til

at sikre elevernes rettigheder for at kunne gennemføre de ungdomsuddannelser, som de måtte ønske.

Vi har i den grad brug for mindre omskiftelighed og mere forudsigelighed og hvor kunne det være rart,

hvis skemaet bare var fast i en længere periode.

Påskeferien har sjældent faldet på et tørrere sted, og jeg håber at I alle kan nyde en velfortjent pause

fra skoledagens turbulente omskiftelighed.

Rigtig god påske!

Kasper Rosenberg Mortensen

Formand i Ballerup Lærerforening
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