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2. Velkommen til generalforsamlingen 
 
 
Kære medlemmer. 
 
Efter to år i træk med virtuelle ordinære generalforsamlinger, så er det med stor glæde, at vi endelig kan 
afholde vores traditionsrige generalforsamling fysisk.  
 
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. (www.kreds21.dk). 
  
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde og bliver distribueret til jer gennem TR på skolen. 
 
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. 
 
Gennemgående anvendes betegnelsen ’lærer’, men det skal naturligvis oversættes til ’lærere, børneha-
veklasseledere og øvrige faggrupper’ i de tilfælde, hvor flere eller alle medlemsgrupper kunne have væ-
ret nævnt.  
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2022. 
 
Vel mødt! 
 
 
 
 
 
 
På Styrelsens vegne 
 

     Vibe Larsen        Kasper Mortensen 
  Næstformand            Formand 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.kreds21.dk/
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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 ud-
sætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
 

3. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslags-
stilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svar-
replik. 
 

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 deref-
ter 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 kræ-
ver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor. 
 

8. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 10 medlemmer 
forlanger det. Er der opstillet flere kandidater til personvalg, afholdes der skriftlig afstemning. 

 
 
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 2022 
Den 11. oktober blev der indgået en budgetaftale for 2022. Da det var valgår, var den politiske debat 
omkring prioriteringerne større end vanligt. 
I den forbindelse var skolen også genstand for debat. Enhedslisten gik fx til valg på et opgør med skole-
strukturen og en modstand mod den forhøjede enhedstakst ved visitering af elever til det specialiserede 
område. Det, og andre områder, var medvirkende til, at Enhedslisten trak sig fra forhandlingerne, hvilket 
resulterede i et smallere budgetforlig end sidste års. 
 
Det specialiserede område har i årevis haft et merforbrug og 2021 var desværre ingen undtagelse og ved 
anden budgetopfølgning kunne man konstatere et forventet merforbrug på 17,8 millioner. I Ballerup 
Lærerforening har vi lige så længe ment, at området har været underfinansieret og i budgettet for 2022 
forsøgte man at tage hånd om dette problem. 
 
En bufferpulje, som egentlig var tiltænkt uforudsete udgifter og nødvendige pædagogiske tiltag, der måt-
te opstå i løbet af et skoleår blev lukket og midlerne lagt over til det specialiserede område. En fornuftig 
løsning, da puljen udelukkende har været brugt til at lukke selvsamme merforbrug de sidste mange år.  
Ydermere ville man hente midler gennem en forøget enhedstakst og til sidst midler fra ”den store kasse”. 
Tilsammen skulle det give øgede midler til det specialiserede område på 20 millioner årligt. I Ballerup 
Lærerforening var vi imod en forhøjelse af enhedstaksten, men den endte med at blive besluttet – dog i 
en mindre vidtgående model end udgangspunktet. I kan læse vores særskilte høringssvar omkring forhø-
jelse af enhedstaksten på hjemmesiden.1 
 
Et andet vigtigt område for budgettet var at få politikerne til at prioritere en yderligere forkortelse af 
skoledagen. Det lykkedes – og nu budgetterer man med forkortede skoledage frem til 2025.  
Vi kunne også godt have tænkt os, at man havde afsat midler til udvidelsen af kapaciteten i Skovlunde-
området, da det stigende børnetal her snart vil ramme skolen. Vi er dog blevet forsikret om, at det er en 
problematik, som politikerne er opmærksomme på.  
 
En række indsatsområder er også nævnt i budgettet for skoleområdet – alle med den fællesnævner, at 
det var valgår og politikerne har forsøgt at profilere sig gennem enkeltsager. En anden fællesnævner er, 
at der ikke følger ressourcer med.  
Det er områder som muligheden for at tilrettelægge skoledagen, så eleverne kan møde senere, en regi-
strering af grundene til skoleskift, fokus på mobning og en udbredelse af kendskabet til Ballerup Kom-
munes tilbud til det stigende antal børn og unge med angst og stress.  
  
Kredsen har som altid udført et betydeligt - usynligt - påvirkningsarbejde. Når der i budgettet rettes poli-
tisk opmærksomhed på specifikke områder, har det imidlertid ofte at gøre med dette påvirkningsarbej-
de. Officielt afgav vi traditionen tro et høringssvar.2  

 

4.1.2. Merforbrug på C-BUR´s ramme og budget 2023 
Under to måneder efter budget 2022 blev vedtaget konstaterede man ved årets sidste budgetopfølgning 
et ganske alvorligt merforbrug på det specialiserede område. Som tidligere nævnt havde man forventet 
en overskridelse på 17,8 millioner, men nu var dette beløb steget til 37,8 millioner. 

 
1 https://kreds21.dk/media/14597128/hoeringssvar-om-forhoejelse-af-enhedstakst-4.pdf 
2 https://kreds21.dk/media/14627103/hoeringssvar-til-spare-og-omprioriteringspuljen-og-budget-22.pdf 

https://kreds21.dk/media/14597128/hoeringssvar-om-forhoejelse-af-enhedstakst-4.pdf
https://kreds21.dk/media/14627103/hoeringssvar-til-spare-og-omprioriteringspuljen-og-budget-22.pdf
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Der er flere grunde til dette merforbrug. Hovedårsagen er en markant stigning i antallet af børn i mistriv-
sel grundet corona og nedlukninger. Det kan aflæses i langt flere underretninger end normalt. Alt kan 
dog ikke tilskrives corona, da diagnoser som angst, stress, depression, selvskade m.m. i forvejen var i 
stigning. 
For at undgå, at problemerne voksede sig for store, blev det prioriteret at sætte hurtigt ind, så børnene, 
de unge og deres forældre oplevede sig hjulpet. Den vurdering bakker vi selvfølgelig op om, men det 
koster. 
Når man så samtidig har så travlt grundet de mange børnesager og man måske ikke har helt styr på 
kommunens nye registreringssystem til valgte indsatser, så har man en uheldig cocktail, hvor hurtig 
handlen og manglende registreringer har ført til ringe overblik over ressourceforbruget.  
Ydermere har man grundet de mangelfulde registreringer haft et for optimistisk skøn omkring ressource-
forbruget i årets sidste måneder. Man troede, at man fulgte planen og alt var godt. 
 
I 2022 forventer man nu et merforbrug på ca. 30 millioner og det kommer desværre til at have omsiggri-
bende konsekvenser for skolerne. Allerede nu er der iværksat indkøbsstop på flere skoler og samtidig kan 
vi konstatere, at vi går mod nogle udfordrende år generelt i Ballerup Kommune. For det specialiserede 
område er desværre ikke den eneste udfordring. Vi bliver flere ældre, og voksen/handicap-området for-
venter også øgede udgifter. Alt dette betyder, at vi ifølge kommunens beregninger har en dyster udsigt 
til et merforbrug på mellem 80-100 millioner kr. i 2023.  
Af samme grund er vi allerede nu blevet adviseret om, at vi skal afgive et tidligt høringssvar til et nyt spa-
re- og omprioriteringskatalog i forbindelse med en tidlig behandling af budget 2023.  
 
Vi ser frem til at blive klogere på, hvordan merforbruget på det specialiserede område konkret har mate-
rialiseret sig og hvilke tiltag, man på den baggrund vil gennemføre. Vi bliver inddraget i processen gen-
nem MED-systemet og i vores generelt gode samarbejde med kommunen.  
 
Det er frustrerende at konstatere, at Ballerup Kommune har masser af penge på kistebunden. Penge som 
politikerne i øvrigt også er villige til at bruge på velfærd, børn og skole, hvis de kunne. Men det kan de 
ikke, da serviceloftet, der er udstukket fra regeringens side, skal overholdes. Sker det ikke, kan kommu-
nen imødese økonomiske sanktioner.  
 
Udfordringen med de stigende udgifter til det specialiserede område er et landsdækkende problem og 
ikke noget særligt for Ballerup. Af samme grund kræver det også, at folketingspolitikerne finder en løs-
ning, som er spiselig for kommunerne og forhåbentlig kan et kommende folketingsvalg være en katalysa-
tor, der kan igangsætte lempelser på budgetloven. For kan en socialdemokratisk regering leve med at 
føre valgkamp på velfærd samtidig med, at man sanktionerer kommunerne økonomisk for at gå over 
budgetloftet? Håbet er, som bekendt, lysegrønt. 

 

4.1.3 C-BUR/PPR3 – et center i krise 
I oktober 2020 gennemførte man en gennemgribende omorganisering af PPR. Hovedformålet var, at PPR 
skulle tættere på praksis og almenskolernes arbejde. Af samme grund er den nye struktur skoledistrikts-
baseret med en teamleder tilknyttet til hvert distrikt, der skulle referere til to afsnitsledere for henholds-
vis PPR og socialafsnittet. Øverst i hierarkiet sidder centerchefen for C-BUR. Børne- og ungestrategien er 
fortsat udgangspunktet med kortere responstid og øget tværfagligt samarbejde for øje. 

Enhver omorganisering tærer på kræfterne og kræver tilvænningstid og selvom intentionerne har været 
gode, så er PPR i skrivende stund i krise. 

I slutningen af maj 2021 valgte Ballerup Kommune at opsige samarbejdet med afsnitsleder for PPR, Anet-
te Kureer (AK). En beslutning, der set fra medarbejdernes perspektiv, var fuldstændig hovedløs. Især 

 
3 C-BUR: Center for Børne- og Ungerådgivning. PPR: Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning 
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fordi medlemmerne og øvrige kollegaer i PPR, siden Anette Kureers ansættelse i 2016, har oplevet et PPR 
med mere retning på PPR’s kerneopgave. Sideløbende med afskedigelse af AK valgte afsnitsleder for 
socialafsnittet Anders Sund Pedersen at opsige sin stilling pr.1.6.21. 

Herefter tog Centerchef Lone Marcussen over på personaleledelsen for såvel PPR og socialafsnittets 
teamledere.  Der var en klar forventning fra medarbejderne og de tillidsvalgte om at blive informeret og 
inddraget i processen løbende. Desværre blev disse forventninger ikke mødt på trods af, at man fra le-
delsens side valgte at entrere med konsulentfirmaet Hartmann til at styrke en stærkere teamledelse og 
ledelsen generelt i C-BUR. Denne 3 måneder lange indsats fra august til oktober bidrog desværre ikke til 
positive forandringer – snarere tværtimod.  

I november meldte Centerchef, Lone Marcussen ud, at man endnu engang ville skabe en ny struktur i C-
BUR, hvor man ønskede at konvertere de to afsnitslederstillinger til en leder for økonomi og en leder for 
udvikling. I forbindelse hermed havde ledelsen udfærdiget et notat, der beskrev den nye struktur. Endnu 
engang oplevede medarbejderne ikke at blive involveret og det gav anledning til, at de tillidsvalgte og 
Med-repræsentanterne fra PPR´s lokale MED-udvalg i fællesskab formulerede en ”Tilbagemelding fra 
medarbejderne i PPR”, hvor der skarpt og præcist blev givet udtryk for, at medarbejderne var bekymrede 
over den nye ledelsesstruktur og særligt for PPR-fagligheden i samme. 

Det blev understreget, at medarbejderne og de tillidsvalgte ikke stod alene med disse bekymringer, da 
teamlederne én efter én begyndte at sige deres stillinger op. Vital PPR-viden gik tabt og i december 2021 
stod PPR uden ledelse – et totalt afmonteret PPR. 

BLF, BUPL, de tillidsvalgte og en teamleder, deltog på denne alvorlige baggrund i et møde med Center-
chef Lone Marcussen og Skoledirektør Anne Vang, hvor medarbejdernes bekymringer blev adresseret.  

En uge inde i 2022 blev medarbejderne orienteret om, at Ballerup Kommune sammen med Lone Marcus-
sen var blevet enige om at ophøre samarbejdet. Ledelsessituationen, medarbejdernes frustrationer og 
det markante merforbrug i C-BUR efterlod ingen andre muligheder. 

Samtidig var der opnået enighed om, at Merete Trier Frederiksen, distriktsskoleleder på Kasperskolen 
hurtigt blev overflyttet til stillingen som leder for udvikling, men i praksis som leder for et PPR, der i den 
grad har brug for erfaren og kvalificeret personaleledelse. I skrivende stund, ser det heldigvis ud til, at 
man har kvalificerede ansøgere til de vakante teamlederstillinger. 

Indsættelsen af Merete Trier Frederiksen har tydeligt givet medarbejderne en lidt større tro på, at man 
sammen kan arbejde i retning mod et mere velfungerende PPR. Der skal dog ikke herske tvivl om, at de 
tillidsvalgte i PPR fortsat har en stor opgave med at kere sig om kollegaernes arbejdsmiljø, og gøre hvad 
de kan for at fastholde deres dygtige kollegaer. Ligesom der også fortsat er en stor opgave i, at PPR og 
skolernes samarbejde udvikler sig i en positiv retning, hvor kommunikationen går begge veje, så samar-
bejdet om support tæt på praksis, forandringsprocesser og implementering i forhold til opgaveløsningen 
ude på skolerne lykkes i langt højere grad end nu. 

Folkeskolens udvikling og lovgivning  
 

4.1.4 Skole i en coronatid 
2021 begyndte med en lang periode med fjernundervisning for de ældste af skolens elever i almentil-
buddene. Heldigvis var de yngste hurtigere tilbage på skolen med god plads og rammer, som betød, at 
lærerne kunne undervise under nogenlunde trygge rammer. Særligt frem mod de ældste elevers tilbage-
venden blev både lærere og lederes omstillingsparathed udfordret: Så måtte man mødes med små grup-
per af elever, så skulle man mødes med eleverne udendørs, så skulle noget undervisning foregå fysisk, 
noget virtuelt og sidst skulle alle i løbet af kort tid vende tilbage til en skole, hvor de yngste elever indtil 
da, havde brugt de fleste af skolens lokaler og derfor hurtigt skulle flytte ud. Man bliver helt forpustet af 



8 
 

at tænke tilbage på det, men på sædvanlig og imponerende vis, blev der handlet hurtigt, så skolerne var 
klar til at modtage alle elever til fysisk undervisning med afstand, ekstra rengøring og sprit. 

Efter sommerferien så det hele lysere ud, og skoleåret 2021/22 startede godt med åbent samfund, åbne 
skoler og glade elever - alt var næsten som det plejede. Hvilket må siges at have været enormt tiltrængt, 
efter en lang periode med konstante forandringer og store krav til lærerens evne til at være omstillings-
parate.  

I illustrationen nedenfor ses, hvor mange forskellige former for nedlukning, skolerne har været udsat for 
siden pandemiens begyndelse. Hertil kommer, at der i nogle perioder har været hjemsendt skoler, år-
gange eller klasser på baggrund af helt lokale smitteudbrud. Illustrationen viser perioden frem til skole-
årets start 2021. Herefter har vi haft endnu en nedlukning omkring juleferien 2021. 

 
 
Lærernes arbejdsliv 
Den måde, hvorpå lærerne har løftet arbejdsopgaven, under særdeles vanskelige vilkår, er ikke gået 
ubemærket hen.  
På nationalt plan er det som om, der er kommet en større forståelse for, hvor kompliceret undervis-
ningsopgaven er. De mange nedlukninger har uden tvivl gjort, at mange forældre har oplevet, hvor svært 
det er at få tingene til at lykkes hjemme – også selvom kvaliteten af fjernundervisningen med tiden er 
blevet forbedret. For som lærere ved vi fra daglig praksis, at jo mere man øver sig desto bedre bliver 
man. Fjernundervisning kan dog aldrig erstatte den fysiske undervisning og vil altid være et supplement 
eller en nødløsning.  
Den spirende respekt omkring lærergerningen har ført til, at politikere fra alle partier er ved at falde over 
hinanden i bestræbelsen om at sætte skolen fri. Det vil blive nærmere beskrevet i afsnittet ”Fra folkesko-
lereform til frihedsgrader”. 
Omskifteligheden og den massive smitterisiko har påvirket arbejdsmiljøet. Flere har en oplevelse af, at 
børnenes tarv konstant trumfer medarbejdernes sikkerhed. Det gælder særligt for de lærere, der af for-
skellige årsager er i risikogruppen eller har nære, som de er bekymret for at smitte. 
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Ydermere har den korte tid mellem politisk udmelding og praktisk omstilling på den enkelte skole været 
en gennemgående udfordring. Når vi samtidig har en undervisningsminister, der i medier og på presse-
møder kommunikerer budskaber, der er væsensforskellige fra Undervisningsministeriets vejledninger, så 
skaber det mudder i kommunikationen hele vejen ned gennem systemet.  
Et lysende eksempel på dette er kommunikationen omkring valgfagsundervisning: På den ene side kom-
munikerer undervisningsministeren, at valghold kun kan gennemføres, hvis klassens elever vælger det 
samme valgfag, hvilket må siges at være en ret sjælden forekomst. På den anden side så siger vejlednin-
gen fra hendes eget ministerium, at man godt må blande elever, men man anbefaler ikke at gøre det.  
Til forskel fra tidligere, så kan man ikke lave nødundervisning, hvor man er sat fri fra krav om fagenes 
undervisningstimetal og skoledagens længde. Nødundervisning træder først i kraft, hvis Styrelsen for 
Patientsikkerhed vurderer, at smittetallet er for højt på skolen. Det er altså ikke kommunen, der be-
stemmer dette. 
Når vi skal leve op til undervisningstimetallet i alle fag, er den eneste mulighed at omlægge undervisnin-
gen. Det ville betyde flere timer i de almindelige fag i en periode og flere valgfagstimer senere på skole-
året, som så skal hentes ind igen. Det vil være et stort logistisk arbejde, hvor skemaerne skulle laves om 
(igen).  
Den slags benspænd er svære at arbejde med, selvom der trods alt, den 4. februar er indgået en politisk 
aftale om, at skoler ikke længere behøver at give erstatningstimer for aflyst- eller fjernundervisning, men 
endnu engang er det en redningskrans, som bliver kastet ud, efter den nødstedte er druknet.  
Til gengæld ser det ud til, at aftalen om afgangsprøver og eksamener tager hensyn til, at det har været 
nogle helt særlige skoleår.   
I et sådant system med mange politiske aftaler indgået i hast, men ikke hurtigt nok ift. virkeligheden, så 
bliver det fælles skolevæsen i Ballerup også udfordret. For selvom vi i lange perioder har haft ugentlige 
coronamøder med distriktsskolelederne og centerchefen, så afspejles den enkelte distriktsskoleleders 
bekymringsgrad direkte i skolens håndtering af corona. Derfor har der været svært forklarlige forskelle 
på, hvorfor nogle lærere på en skole fastholder stamklasseundervisning og virtuelle møder, mens andre 
hurtigere lukker op af pædagogiske hensyn. 
Grundet smitterisiko er årgangsteamets struktur blevet udgangspunktet for pauser og møder. Det har 
udfordret det fælles lærerværelse og sammenhængskraften på skolerne i en tid, hvor den fælles samtale 
i den grad har været efterspurgt. 
Sammenholdet på lærerværelset er også blevet udfordret af omskiftelige retningslinjer omkring corona-
pas, test og selvisolation, der har næret den latente konflikt mellem ikke-vaccinerede og vaccinerede. 
Heldigvis har vi i Ballerup ikke oplevet afskedigelser af lærere på den baggrund, som man har i flere af 
vores nabokommuner, og generelt set er vi kommet igennem lige netop denne udfordring uden alvorlige 
skrammer. 
 
Specialskolerne 
Samtidig med almenskolernes hjemsendelser og den frustration, det i perioder har medført, har vores 
kollegaer i specialtilbuddene stået i en helt anden situation. De har nemlig ikke været hjemsendt, men 
har på trods af høje smittetal og den forståelige og helt naturlige bekymring, det medfører, fortsat skulle 
passe deres arbejde fysisk på arbejdspladsen, næsten som om ingenting var hændt. Ofte har der været 
en oplevelse af, at corona slet ikke eksisterede i specialtilbuddene. Overordnet set kan det give rigtig god 
mening, at de børn, der har det allersværest og har brug for regelmæssige og trygge rammer har kunnet 
fortsætte den kendte hverdag, men for den enkelte lærer i frontlinjen, er der ingen tvivl om, at det - helt 
forståeligt - har givet anledning til bekymringer og frustrationer. 
 
Elevernes trivsel 
Flere undersøgelser har uafhængigt af hinanden dokumenteret elevernes stigende mistrivsel grundet 
nedlukninger. Det har uden tvivl været værst for de børn, som ikke kommer fra velfungerende hjem, 
men alle børn har i varierende grad været mærket af situationen. 
Det kan man også mærke ude i klasselokalerne. I december 2021, hvor sidste nedlukning blev til virke-
lighed oplevede mange lærere, at deres elever var ængstelige med udsigten til endnu en nedlukning, og 
der blev sat spørgsmålstegn ved, om det nu også kunne være rigtigt, at det kun skulle vare i kort tid. 
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Bekymringen var forståelig, for rammerne er mere end én gang blevet ændret ift. det først udmeldte. 
Samtidig kunne eleverne ved selvsyn opleve daglige smitteudbrud, test og stigende smittekurver i medi-
erne med tilhørende dommedagstale om den nye omikron-variant. 

 

4.1.5 Inklusion 
Inklusion har længe været det enkeltstående område, som har presset lærernes arbejdsmiljø mest. Klas-
serummet er blevet et langt mere kompliceret rum at træde ind i, hvor det mere er reglen end undtagel-
sen, at der er flere elever med særlige behov, der selvfølgelig skal tages hensyn til. 
Det er en tendens, som Ballerup ikke står alene med. Over det ganske land har der været en markant 
stigning i antallet af børn, som har en eller flere diagnoser. Langt de fleste af disse børn er at finde i al-
menområdet og tendensen er, at de, som bliver visiteret videre til specialtilbud, har større udfordringer 
end tidligere. Gruppeordningerne tager nu en del af de elever, som tidligere ville have været visiteret 
videre til Kasperskolen. Tidligere var det ikke nødvendigt at have ansat pædagoger på Ordblindeinstitut-
tet. Det er det nu og har efterhånden været sådan i et par år, og der er er ingen tegn på, at denne bevæ-
gelse ser ud til at vende - snarere tværtimod.  
Det er fx blevet en tydelig målsætning for Ballerup Kommune, at tilbageslusning fra specialiserede tilbud 
skal foregå i langt højere grad, end det gør nu.  
 
Vi inkluderer mange 
I Ballerup kan vi faktisk godt klappe os selv på skulderen for at inkludere mange børn i det almene klasse-
rum. Vi har over de sidste 10 år inkluderet ca. 95% af alle elever, hvilket i 2021 er 0,8 procentpoint mere 
end forventet ud fra vores socioøkonomiske indeks. 
 
Udgifterne stiger  
Alligevel stikker udgifterne af til det specialiserede område i vores kommune, nu med accelererende 
hastighed grundet corona.  
Den største grund til dette er, at antallet af børn, der bliver visiteret til dyre dagbehandlingstilbud, er 
steget betragteligt. I 2016 var der 22 dagbehandlingselever i dag er der omkring 100. Disse børn er må-
ske de allersværeste at rumme i det almene klasserum, da deres fællesnævner er, at de er omsorgssvig-
tede, normalt begavede, ofte meget vrede, kede af det og udadreagerende. Konsekvensen er, at de ofte 
er uden for klassens fællesskab, lærere står magtesløse og fortvivlede over situationens alvor og klasse-
rummet bliver et utrygt sted at være for de andre elever.  
Desværre siger forskningen, at visitation til dagbehandling ikke er en lykkelig situation for den pågæl-
dende elev. Langt de fleste ønsker at komme tilbage og alt for mange bliver en del af det sociale system i 
en meget tidlig alder. Når en privat dagbehandlingsplads samtidig koster omkring en million kr. årligt, 
bliver det en bekostelig affære både menneskeligt og økonomisk. 
 
Da Ballerup ikke er den eneste kommune med disse problemer, er der nærmest opstået en industri med 
private specialiserede tilbud, hvor priserne kun går en vej - op. Samtidig er man udfordret af, at det er 
blevet sværere at finde et passende tilbud. Typisk er pladserne optaget på det mest oplagte valg, og man 
skal derfor ud i anden eller tredje prioritet. Det medfører øgede transportomkostninger for kommunen, 
og en latent usikkerhed om det pågældende barn har fået det rette tilbud. 
I takt med et større behov for støtte til børn med særlige behov, 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 ved, at det som grundregel altid er dyrere at tilkøbe eksterne ydelser og vi har derfor 
svært ved at forstå, hvorfor kommunen ikke ansætter flere lærere eller pædagoger til denne opgave. Vi 
er stærkt bekymrede for, at Play blot er en dyr og hurtig løsning til akut opståede problemer. Den kom-
mende afklaring af C-BUR´s merforbrug vil forventeligt kunne belyse dette. 
 
Ballerup Lærerforening mener, at der er behov for mere ordnede forhold, og det er bydende nødvendigt, 
at kommunerne finder sammen på tværs af kommunegrænser med det formål at skabe specialiserede 
tilbud af høj kvalitet, hvor der er en langt mere tydelig sammenhæng mellem pris og opgave. Et godt 
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eksempel på dette er Kasperskolens dagbehandlingstilbud, som godt nok er dyrt, men her lykkes man 
med at få langt de fleste igennem folkeskolens prøver og videre på en ungdomsuddannelse. Denne op-
gave ligger på politikernes bord, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at påvirke Ballerups politikere til at gå 
foran i det tværkommunale samarbejde.  

På generalforsamlingen fremlægges forslag til resolution 

Mellemformer 
Med den ny ressourcetildelingsmodel i 2019 blev den centrale pulje til børn med behov for støtte over 9 
timer gjort decentral samtidig med, at skolerne skulle betale en enhedstakst, hvis der blev visiteret vide-
re til specialiserede tilbud. Sigtet var at forkorte sagsbehandlingstiden, at understøtte en tidlig indsats og 
finde gode løsninger tæt på almenområdet. I slipstrømmen heraf opstod en række tilbud på kanten - 
såkaldte mellemformer.  
De nuværende økonomiske udfordringer har ført til, at man på alle skoler vil intensivere udviklingen af 
disse mellemformer med den tydelige målsætning, at færre elever skal visiteres videre til specialunder-
visning. Her anvender man argumentationen om, at forskningen siger, at kun 6% af unge, der har gået i 
specialskole, gennemfører en ungdomsuddannelse. Ergo, er det synd for børnene, hvis de havner i et 
specialiseret tilbud. Det forringer jo deres muligheder. Tal er taknemmelige og hvem ved, hvordan det 
var gået de pågældende elever og deres klassekammerater, hvis de var blevet i den almene klasse eller i 
tæt tilknytning hertil gennem en mellemform.  
 
Mellemformer er en landsdækkende tendens, og som en konsekvens heraf har Undervisningsministeriet 
udgivet en vejledning. På trods af, at vi nu har en vejledning, så er der mange gråzoner vi, som fagfor-
ening, må forholde os til.  
Helt grundlæggende, så er definitionen af mellemformer så bred, at den efterlader et stort rum til for-
tolkning. I Ballerup har man fx ansat lærere med specialbaggrund i almenområdet for at hjælpe med 
specifikke områder såsom dysleksi og typiske diagnoser som ADHD og autismespektrumsforstyrrelser. 
Det er et eksempel på en mellemform. Et andet er ordninger, der minder om tidligere tiders støttecen-
tre, hvor børn, der af den ene eller anden grund ikke kan være i klassen, har et sted at trække sig hen til.  
 
Den sidste model er typisk karakteriseret ved, at det primært er pædagoger, der varetager opgaven, men 
det karambolerer med, at også mellemformer skal leve op til folkeskoleloven og elever i specialiserede 
tilbud har også ret til undervisning i fagene med uddannede lærere. 
Danmarks Lærerforening har lavet et fint materiale, der beskriver det vi, som lokal kreds, skal være op-
mærksom på i arbejdet med at udvikle mellemformer.4  
 
Relationskompetence 
I forbindelse med Styrelsens arbejde med inklusion, havde vi i år inviteret Louise Klinge til vores forårs-
seminar. Louise Klinge er forsker og især optaget af lærer-elev-relationer med fokus på lærerens relati-
onskompetence. Hendes forskning viser, at lærerens professionelle relationskompetence er en af de 
mest afgørende faktorer, når skolen skal bidrage til børn og unges læring, trivsel og udvikling.  

Ballerup Kommune havde også fået øje på Louise Klinge, viste det sig, og havde inviteret hende ud til et 
oplæg om netop relationskompetencen for alle Ballerups lærere i uge 32. 

Ifølge Louise Klinge er rammerne vigtige for i hvor høj grad, det er muligt for de fagprofessionelle at ar-
bejde relationskompetent. Lige præcis den pointe har vi siden været meget optaget af. For et højt un-
dervisningstimetal, mange gårdvagter og møder til langt ud på eftermiddagen presser lærerne i deres 
arbejde, og med Louise Klinges forskning i hånden har vi nu evidens for, at hvis lærerne skal lykkes, skal 
der være tid til både opgaverne, der skal løses men så sandelig også restitution. Uden restitution i løbet 

 
4 https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion-1/mellemformer 
 

https://www.dlf.org/dlf-mener/inklusion-1/mellemformer
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af arbejdsdagen er der ikke meget overskud til relationsarbejdet sidst på dagen – hvilket nok i virkelighe-
den gælder for både børn og voksne. 

Netop fordi Louise Klinges forskning på så fin vis, underbygger det, vi lærere har sagt i mange år, nemlig 
at rammerne er så vigtige for at lykkes, inviterede vi hende ud til vores årlige Fælleskonference med di-
striktslederne, forvaltningen og politikerne. Aftenen blev afsluttet med en paneldebat med både politike-
re, Louise Klinge og formanden for Ballerup Lærerforening, Kasper Mortensen i panelet, og her var der 
heldigvis bred enighed om, at vi sammen skal skabe nogle rammer for lærernes arbejde og børnenes 
skoledag, som øger lærernes mulighed for at inkludere og arbejde relationelt med alle børn. Desværre er 
der, som bekendt en økonomisk faktor, der gør, at ændringerne ikke sker fra den ene dag til den anden. 

Arbejdsgruppen mellem C-SIK5 og C-BUR 
I 2019 satte vores skoledirektør Anne Vang sig for bordenden i en stor arbejdsgruppe med formålet om 
at bringe PPR tættere på skolen. Den nye struktur i C-BUR/PPR er blandt andet en konsekvens heraf og 
desværre er det jo ikke gået så godt. Idéen var der ikke noget galt med, men udførslen i praksis lader 
meget tilbage at ønske. 

Arbejdsgruppen var dog med til at bringe åbenhjertige drøftelser på banen, hvor fokus på vores fælles 
opgave blev skærpet og bibragte en større forståelse mellem parternes perspektiver i at lykkes med in-
klusionsopgaven.  

Nu er der igen behov for, at gruppen samles, hvor vi netop skal drøfte udviklingen af mellemformer, an-
vendelsen af skolefleks6 og komme med anbefalinger til en analyse af det specialiserede område i Balle-
rup.  

Formandskabet skal deltage og ser frem til at arbejde videre med den vel nok største og mest komplice-
rede udfordring i vores skolevæsen. 

4.1.6. Fra folkeskolereform til frihedsgrader 

Den forkortede skoledag 
Som en direkte konsekvens af lærernes indsats under corona og den sønderlemmende evaluering af 
folkeskolereformen, indgik politikerne på Christiansborg den 1. juni 2021 en aftale om øgede frihedsgra-
der til folkeskolen i indeværende skoleår. Skolerne skulle nu have mulighed for at konvertere understøt-
tende undervisning til flere hænder og en kortere skoledag, en frisættelse fra elevplanskravet, kvalitets-
rapporten blev gjort frivillig og kompetencekravet opgivet. Alt sammen vigtige mærkesager, som lærer-
foreningen har arbejdet på at få gennemført i årevis, og der er ingen tvivl om, at det må betegnes som et 
politisk gennembrud for vores forening, hvor denne aftale vil udstikke retningen for tiden efter folkesko-
lereformen.  

Men træerne vokser, som bekendt, ikke ind i himlen og djævlen ligger i detaljen. Den økonomi, som føl-
ger med rækker som en skrædder i helvede. I Ballerup er beløbet helt konkret 700.000 kr. til at styrke 
faglighed og trivsel. Hovedproblemet er, at dengang man indførte folkeskolereformen, så blev den for-
længede skoledag hovedsageligt finansieret med BFO´ens midler grundet en kortere åbningstid. Hvis 
man forkorter skoledagen igen, så skal åbningstiden i BFO forlænges, og det koster den anden vej. Det er 
indskrevet i aftalen, at økonomien skal blive på skolen, og fx bruges som tolærertimer, hvilket vi er sær-
deles glade for. For det betyder, at man ikke kan forkorte skoledagen igen i en ny tid, hvor lærerne un-
derviser mere. Det ville føre til et ubehageligt valg mellem kortere skoledage og færre lærerstillinger eller 
at fortsætte som hidtil. Så vi er glade for aftalen, men igen - det koster. 

 
5 Center for skoler, institutioner og kultur 
6 En ordning, hvor skolen kan søge om midler til at fastholde elever i det almene område, der ellers ville være ble-
vet visiteret til specialundervisning. 
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Et andet betydeligt benspænd var, at aftalen blev landet efter, skoleårets planlægning var på plads. I 
flere af vores nabokommuner startede man op efter sommerferien med en forkortet skoledag, men et 
fællestræk var også, at det ikke var finansieret og det blev SFO´erne, som skulle holde for med dårligere 
normering. Den vej ønskede man ikke at gå i Ballerup. Man ville hellere arbejde for en mere langtids-
holdbar løsning, hvor alle parter blev hørt og man ikke kom til at træde nogle faggrupper unødigt over 
tæerne. I mange andre tilfælde har denne tilgang også været til vores fordel, men her var det næsten 
ulideligt at vente på en ordentlig politisk proces.  

Fra Ballerup Lærerforenings side gik vi straks i arbejdstøjet med henblik på hurtigst muligt at få forkortet 
skoledagen for Ballerups elever, og i vores høringssvar satte vi ugen efter efterårsferien som mål. 

Den endelige beslutning om at forkorte skoledagene på Ballerups skoler blev først taget i midten af sep-
tember. Det, samtidig med at forvaltningen lagde sig op af lærerforeningens mål om at have nye kortere 
skemaer klar efter efterårsferien, satte skoleledelser og skemalæggere under hårdt pres, og på flere sko-
ler blev man da heller ikke helt klar til tiden.  

Ved årsskiftet har alle elever i Ballerup endelig fået en kortere skoledag.7 Hvor meget der er forkortet 
veksler lidt fra skole til skole og fra årgang til årgang, da nogle skoler har arbejdet med løsninger for den 
understøttende undervisning, som er så værdifulde for dem, at de ikke har ønsket at ændre det. Fra vo-
res side har vi anerkendt muligheden for disse mindre individuelle forskelle på skolerne, men rammen er, 
at det til næste skoleår nu er muligt at forkorte skoledagen med 45 minutter pr. dag og så skal vi lige 
huske, at denne forkortelse kommer oveni den forkortelse på op til 2 x 60 minutter, som vi i Ballerup fik 
gennemført i 2019. 

Forhåbentlig vil den kortere skoledag kombineret med flere hænder – helst gennem tolærerordninger 
være med til at forbedre mulighederne for at løfte inklusionsopgaven. Det bliver i øvrigt en selvstændig 
vigtig opgave at sikre mere kvalitet i holddannelsestimerne gennem tolærertimer og co-teaching. 

Og apropos co-teaching, så har snart sagt alle 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 den 
oprindelige betydning af co-teaching, hvis det ureflekteret bliver overført som begrebsbetegnelse på alle 
holddannelsestimer.  
I kan læse vores høringssvar på hjemmesiden.8  

På generalforsamlingen fremlægges forslag til resolution 

Elevplaner 
Lige siden indførslen af digitale elevplaner og uddannelsesparathedsvurdering har Danmarks Lærerfor-
ening arbejdet for direkte afskaffelse eller ændringer af samme. Lokalt indgik vi et samarbejde med 
kommunen om at skabe mere mening og komme omkring de meget rigide lovkrav på en mere hensigts-
mæssig måde, hvor toppen af arbejdsbyrden kunne lettes. Vi landede på en hæderlig fælles model, men 
de åbenlyst meningsløse lovkrav gjorde, at specielt faglærere på enkelte årgange fortsat skulle udfylde 
alt for mange elevplaner. 

Elevplanen havde på forhånd fået en sønderlemmende kritik i EVA’s evalueringsrapport. Derfor havde en 
enig rådgivningsgruppe anbefalet en forenkling af elevplanerne, idet et af de helt store kritikpunkter har 
gået på, at elevplanen har haft for mange formål at indfri. 

Selvom elevplanen fik en hård kritik af EVA og det nu blev muligt for at forenkle, tydede alt dog på, at 
den ikke ville blive helt afskaffet – især formuleringen i lovteksten om, at skolerne, grundet corona, har 
en skærpet forpligtigelse til at forholde sig til elevernes faglige niveau og trivsel i dette skoleår. Eftersom 

 
7 Kasperskolen undtaget, da det er en heldagsskole 
8 https://kreds21.dk/media/14597104/hoeringssvar-kortere-skoledag-3.pdf 

https://kreds21.dk/media/14597104/hoeringssvar-kortere-skoledag-3.pdf
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vi også vidste at, der snart ville komme ny lovgivning, arbejdede vi lokalt for at nedskalere det eksiste-
rende fremfor at påbegynde en omfattende proces om en ny elevplan.  

Derfor landede elevplanerne i år på at skulle indeholde status for dansk, matematik og engelsk samt evt. 
få andre væsentlige fokusområder, der kunne aftales lokalt på skolerne. Selvom det ikke lykkedes at af-
skaffe elevplanerne helt, betød det i det mindste, at de af vores kollegaer med mange småfag, som i nog-
le tilfælde har skulle udarbejde elevplaner til op mod 200 elever, har fået begrænset deres elevplansar-
bejde betragteligt. 

I efteråret kom udmeldingen om, hvad der fremadrettet skal stå i stedet for elevplanerne, og som for-
ventet, er der fortsat et ønske om skriftlig dokumentation mellem skole og hjem. Det nye værktøj bliver 
en såkaldt meddelelsesbog - et begreb, mange af os kan genkende fra vores egen skoletid. Det er dog 
ikke det lille krøllede kladdehæfte med sygemeldinger og irettesættelser til hjemmene, der er tale om.  

Meddelelsesbogen skal være et administrativt mindre tungt redskab end elevplanen, og indeholde få 
væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling. Den skal bruges mindst en gang årligt 
og danne udgangspunkt for den løbende dialog mellem skole og hjem, og så skal fagene dansk og mate-
matik indgå. Ydermere indfører man den udvidede meddelelsesbog, som man estimerer, vil gælde for 
10-20% af eleverne, der måtte have faglige eller trivselsmæssige udfordringer. Det minder umiskendeligt 
meget om den nu lempede elevplan, men vi vil selvfølgelig gå i dialog med kommunen om meddelelses-
bogens konkrete udformning i Ballerup og hele tiden have for øje, at det skal være et meningsfuldt og 
administrativt mindre tungt arbejdsredskab. 

Læringsplatform 
De ændrede elevplanskrav aktualiserer igen drøftelsen omkring nødvendigheden af en læringsplatform – 
i vores tilfælde Meebook. Som lovgivningen er nu, så skal kommunerne have en læringsplatform, men 
det er ikke et lovkrav at benytte sig af den. Det er mildest talt en besynderlig strategi og nok mest et 
udtryk for, at læringsplatformen har spillet en central rolle i forbindelse med læringsmålsstyret undervis-
ning og den æra er heldigvis ved at ebbe ud.  
Drøftelsen bliver ikke let, for vi skal finde en fornuftig balance mellem de lærere, som begrænser brugen 
af Meebook til et minimum og dem, som er glade for, at deres undervisningsforløb er samlet et sted. 
 
Kvalitetsrapporter og præstationssamfund 
Kvalitetsrapporten er opfundet i en tid, hvor styring på tal og benchmark mellem kommuner med henblik 
på effektivisering og optimering blev set, som et af svarene på folkeskolens faglige udfordringer. De Na-
tionale Test, som blev indført samtidig, skulle være hjørnestenen i selvsamme rapport. Med tiden er 
kvalitetsrapporterne kun vokset i omfang og bliver i dag anvendt til afrapportering og diskussion i Balle-
rups skolebestyrelser og som baggrundspapir for distriktsledernes samtaler med centerchef om aner-
kendelser og anbefalinger samt rapportering til politikere.  
Kvalitetsrapporten er ledelsens dokument og dermed også ledelsens udlægning af, hvordan det er gået 
med skolens indsatsområder, hvordan de analyserer data og hvilke indsatsområder, der skal være frem-
adrettet. Vi har mere end en gang oplevet, at det beskrevne har været svært at genkende og man kan på 
den baggrund godt diskutere, hvor meget kvalitet der egentlig er i vores kvalitetsrapporter. 

Ydermere peger forskningen på, at når data som karakterer og Nationale Test vægtes, så får det meget 
nemt en styrende funktion på skolen, hvilket er et billede, vi sagtens kan genkende. Det har den uheldige 
effekt, at lærere, der ellers ville have turdet at eksperimentere med anderledes undervisning, holder sig 
til det sikre, og forbereder eleverne til test og prøver, som de forventes at måtte se ud. Dette skaber en 
overfladelæring, hvor de dygtige elever lærer, hvad der giver point til eksamen, mens mange også ram-
mes af psykiske udfordringer grundet det omsiggribende præstationsfokus. Samtidig har vi hørt om lede-
re, der har udfordret deres medarbejdere på om de karakterer, de har givet deres elever, nu også var 
helt retvisende, underforstået, at læreren måske var for streng i sin karaktergivning. Det er naturligvis 
dybt problematisk, hvis man som lærer føler sig presset af sin leder til at hæve sine karakterer til et ni-
veau, man ikke finder retvisende. 
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Ballerup Kommune har forsøgt at imødegå dette præstationsfokus ved at sætte “bløde mål” på som 
krav, men det er vores klare opfattelse, at selvom der har været gode processer omkring dette på flere 
skoler, så trumfer de hårde data. Kvalitetsrapporten er langt fra det eneste element i en tid med præsta-
tionsorientering, men det er dog et omfattende styringsdokument, hvor man ovenikøbet godt kan sætte 
spørgsmålstegn ved de grundlæggende data i rapporten. For hvor præcise er de Nationale Test egentlig 
og hvor objektive er karakterer, når det kommer til stykket?  

Den 29. oktober 2021 indgik folkeskoleforligskredsen en aftale om det fremtidige evaluerings- og be-
dømmelsessystem i folkeskolen.9 Her fik kvalitetsrapporten sit endelige dødsstød og fra 2023 skal det 
afløses af skoleudviklingssamtaler med en stærkere forpligtigelse mellem det kommunalpolitiske niveau 
og skolerne. Ydermere vil man oprette en liste over skoler med ”bekymrende kvalitet”. I halen på det 
følger udviklingsplaner, som i sidste ende kan resultere i skolelukning, hvis planen ikke er fulgt. Så endnu 
engang, skal vi være opmærksomme på, at man ikke erstatter et bureaukratisk styringsredskab med et 
andet, der kan vokse sig større. 

Vi mener, at vi bør have en grundlæggende drøftelse i kommunen om, hvad vi vil måle og hvordan, vi 
ønsker at skabe en skole sammen, hvor præstationsorienteringen nedtones og vi i samarbejde med sko-
lens parter får skabt en sund evaluerings-og feedbackkultur på et vidensbaseret grundlag.  

Mulighed for at fravige målsætningen om linjefagskompetence 
I forbindelse med folkeskolereformen i 2014 blev der stillet høje krav til skolerne om linjefagskompeten-
ce i de fag, lærerne underviser i. Det har i den grad udfordret det få-lærerprincip, som vi på skolerne, 
altid har vægtet højt. Derfor var det også positivt, at også linjefagskompetencen indgik i frihedsgraderne. 
Ikke mindst fordi, det er vores oplevelse, at skolerne hele tiden har haft svært ved at leve op til kravet. 
Særligt i indskolingen har det udfordret pædagogikken, hvor især de elever, der generelt har det svært, 
nyder godt af et lille team af voksne, der samarbejder tæt om opgaven. Desværre var især denne fri-
hedsgrad udfordret af, at skemaerne allerede var lagt ved skoleårets start, men kunne anvendes ved 
omlægningen af skemaer i forbindelse med forkortelsen af skoledagen efter efterårsferien.  

Det er dog en af de frihedsgrader, der fortsat er usikkerhed omkring for næste skoleår, da den nuværen-
de frihedsgrad i udgangspunktet kun gælder for dette skoleår, men vores vurdering er dog, at det vil 
blive forhandlet på plads. I kan læse vores høringssvar til frihedsgraderne på hjemmesiden.10  

4.1.7 De Nationale Test 
Med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev de Nationale Test 
afskaffet. Det blev udbasuneret i samtlige medier og fejret som en stor sejr i Danmarks Lærerforening, 
men selvom det uden tvivl var en stor dag for lærerforeningen, så er der fortsat nogle sten i skoen.  
De Nationale Test afskaffes ikke, men erstattes af en ny National Test. Der kommer ikke færre test, men 
de begrænser sig til kun at være i dansk og matematik. Derudover, så droppes det adaptive testsystem 
og erstattes af et lineært testsystem, hvor testene skal tages tidligt på skoleåret, så man rent faktisk kan 
tilpasse sin undervisning efter testresultaterne. Det var ualmindeligt svært med de adaptive test, som var 
notorisk kendt for at være upræcise. 
Til gengæld slipper man ikke for, at resultaterne bliver benchmarket, hvilket fra vores optik var hoved-
problemet med de Nationale Test, da det er med til at understøtte et præstationsfokus i skolen. 
 
Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) 
I samme aftale justeres uddannelsesparathedsvurderingen, så ingen elev længere kan få mærkatet ”Ikke-
uddannelsesparat”. Det er i sig selv positivt, men det bliver i foråret 2023 erstattet med en ny betegnel-
se, der sandsynligvis – med pænere ord – vil betyde det samme.  

 
9 https://backend.folkeskolen.dk/~/1/8/aftale-om-det-fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-i-
folkeskolen.PDF 
10 https://kreds21.dk/media/14597116/hoeringssvar-oevrige-delelementer-3.pdf 

https://backend.folkeskolen.dk/~/1/8/aftale-om-det-fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-i-folkeskolen.PDF
https://backend.folkeskolen.dk/~/1/8/aftale-om-det-fremtidige-evaluerings-og-bedoemmelsessystem-i-folkeskolen.PDF
https://kreds21.dk/media/14597116/hoeringssvar-oevrige-delelementer-3.pdf
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Der nedsættes også en arbejdsgruppe, som skal foreslå konkret(e) model(ler) for en grundlæggende 
justering af UPV, så vurderingen af elevernes uddannelsesmuligheder bliver positivt retningsgivende for 
de enkelte elever, og de fortsat får den skole- og vejledningsindsats, de har brug for. 
Denne del bliver spændende at følge og det, at vi i Ballerup har uddannede skolevejledere på samtlige 
skoler må alt andet lige betyde, at vi er godt stillet, når de nye ændringer kommer. 

 

4.1.8. Sammen om skolen 
I en kronik i Berlingske den 28. maj lanceredes ”Sammen om skolen”, hvor regeringen og folkeskolens 
parter gik sammen i et fællesskab om at løse folkeskolens udfordringer. Samtlige frihedsgrader og aftalen 
om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er direkte udløbere af dette samarbejde, og i den 
nære fremtid vil man tage fat om inklusionsudfordringen, dernæst praksisfaglighed i skolen og sikkert 
meget mere. 
På Danmarks Lærerforenings Kongres blev vigtigheden af lige netop dette samarbejde gang på gang un-
derstreget, og i formandens mundtlige beretning blev det karakteriseret som et nybrud i dansk skolepoli-
tik.  
I Ballerup Lærerforening arbejder vi på at få et udvalg op at stå med de samme parter lokalt, så vi har et 
bedre set up, når vi skal drøfte og handle på ny lovgivning. 
 
En ny vision for Ballerups skoler 
I 2020 udløb skolevisionen ”Skole med vilje” og vi har derfor en forestående opgave om at indgå i arbej-
det om en ny vision. I vores optik kunne det sagtens høre under ”Sammen om skolen”, da forventeligt 
udvidede frihedsgrader vil sætte en tyk streg under nødvendigheden af at have et fælles fundament og 
fælles retning for vores skoler i Ballerup 
 
Skolestruktur 
Som nævnt under budgettet var skolestrukturen genstand for politisk debat op til kommunalvalget. En-
hedslisten foreslog en tilbagerulning af skolestrukturen, som blev besluttet i 2014 og indført i 2015. Idé-
en med matrikelskoler har aldrig været Ballerup Lærerforenings kop te, så det kunne virke nærliggende 
at gå med på den dagsorden.  
Vi mener imidlertid ikke, at timingen er rigtig. Ved sidste skolestruktursændring var der sammenfald 
mellem ny folkeskolereform, og det var for meget på en gang. Vi står nu i en lignende situation, hvor vi 
kommer til at forholde os til de mange nye nationale dagsordener. 
I stedet mener vi, det er tid til en ordentlig evaluering, der kommer hele vejen rundt om alle interessen-
ter. Modsat den forrige evaluering, der fandt sted i 2018, hvor det primært var ledelsen, der blev fokuse-
ret på og som i øvrigt blev gennemført alt for tidligt til helt at kunne give et retvisende billede. En sådan 
evaluering vil kunne føre til grundige drøftelser, om vi er organiseret bedst muligt i forhold til det, vi vil 
med skolen.  

 

4.1.9. Rekruttering og fastholdelse 
Det er et kendt problem, at der mangler sygeplejersker og sosu-assistenter i den offentlige sektor, men 
også på lærerområdet mærker skoler og kommuner, at der er blevet færre ansøgere at vælge imellem 
når stillinger skal besættes. Og vi har kun set toppen af isbjerget. I 2030 forventes det, at lærerområdet 
bliver det fag i den offentlige sektor, hvor manglen på arbejdskraft er størst. Derfor er vi meget optaget 
af, hvad vi lokalt kan gøre for at tiltrække dygtige lærere til netop vores kommune. Helt konkret har vi kig 
på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at tage godt imod de lærerstuderende, når de er i praktik ude på 
skolerne. Vi ser på, om der skal etableres et samarbejde mellem praktikvejleder, ledelse, tillidsrepræsen-
tant og AMR, der sammen kan sælge skolen eller kommunen som en god arbejdsplads, f.eks. ved at ori-
entere om vores undervisningsmax og løn. Men også den enkelte praktiklærer, kan være med til at for-
tælle om skolen som attraktiv arbejdsplads og anbefale de lærerstuderende at søge stillinger i netop 
vores kommune. 

Samtidig med, at vi arbejder for rekruttering, skal vi også have fokus på, hvordan vi bedst fastholder, de 
lærere som allerede ansat - ikke mindst vores seniorer. De lærere som uddannes i dag forventes at ar-
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bejde til de er over 70 år. Som forholdene er nu, er der 2 seniordage fra det det år man fylder 60, 3 fra 
det år man fylder 61 og 4 fra det år man fylder 62. Derudover er der en seniorordning, som betyder, at 
man har lov til at gå 175 timer ned i arbejdstid det år, man fylder 60 mod at man selv betaler det med sin 
løn, men fortsat får indbetalt fuld pension. Det er altså ret begrænset, hvad der er af særlige hensyn til 
vores seniorer, og det skal vi forsøge at gøre noget ved. Ballerup har en lokal seniorpolitik, som er fuld af 
hensigtserklæringer om nye funktioner og lign., men helt uden økonomi. 

4.1.10. A20  
I efteråret 2021 skiftede DLF strategi ift. A20. Nu var det ikke længere et mål i sig selv at indgå lokalafta-
ler. Efter hovedforeningens vurdering er A20 stærk nok til at stå selv. Vi deler ikke helt denne opfattelse i 
Ballerup, da vi mener, at vi ville give køb på nogle unikke sikringer som fx vores undervisningsmax. 
Vi har deltaget i mange møder, hvor A20 og udviklingen af samarbejdssporet har været på dagsorden og 
vi har helt sikkert kunne bruge meget af dette lokalt.  

 
Registrering af lærernes arbejdstid 
I forbindelse med implementeringen af A20 har man fra DLF´s side igangsat en enorm undersøgelse af 
lærernes arbejdstid. Alle TR ‘er i det ganske land har skullet indberette registreringer af hver enkelt læ-
rers arbejdstid til hovedforeningen – i anonymiseret form forstås. 
Det nye IT-system, som skulle klare registreringen, havde som stort set alle nye IT-systemer begynder-
vanskeligheder, og indrapporteringsfristen var til at begynde med særdeles kort. Samtidig var registre-
ringen placeret efter alle TR ‘er i Ballerup havde gennemgået medlemmernes opgaveoversigter – så nu 
skulle de have fat i dem én gang til og indrapportere tallene.  
 
Når det er sagt, så vil det uden tvivl blive et værdifuldt redskab for vores forening i de kommende år, 
hvor det er intentionen, at DLF kan følge, den forhåbentligt positive udvikling på lærernes arbejdstid, og 
kredsene nemt kan trække oplysninger om fx gennemsnitligt undervisningstimetal eller tid på andre op-
gaver. Og i forhold til det sidste, vil vi muligvis kunne fortælle vores forhandlingspart, at vi da også godt 
kunne tænke os tid på opgaverne, når vi kan se, at det har man i mange andre kredse. 

 

4.1.11. Lokalaftalen og andre aftaler    
Vores nuværende lokalaftale har nu ca. 1 år på bagen, og der er nok langt mellem de medlemmer, som 
har kunnet mærke en forskel fra tidligere. Forandringerne er heller ikke store  
I Styrelsen var vi godt klar over, at muligheden for de store forbedringer ikke var til stede. Formandska-
bet 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.  
Konkret arbejder vi i år 1 med udviklingen af samarbejdssporet ved at følge ressourcerne tættere fra det 
kommunale niveau og ud på den enkelte skole. Det har dog ikke været en optimal proces, da skolerne i 
den grad har været udfordret af corona og den omskiftelighed, det har bibragt. 
De gode intentioner er dog til stede på begge sider af bordet, selvom det er en streg i regningen, at den 
kommunale redegørelse er forsinket fra kommunens side. Det er vores opfattelse, at man lokalt arbejder 
på skolerne med transparens og medarbejderinvolvering ift. prioritering af lærerressourcen gennem 
skoleplanen, som på linje med den kommunale redegørelse, er et af de få nye krav i lokalaftalen.  
Centerchefen, distriktsskolelederne og kredsstyrelse har kvartalsvise dialogmøder, hvor vi sammen skal 
kvalificere og realisere lokalaftalens elementer.  

 

4.1.12. 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, pædagogi-
ske vejledere og psykologer), ansatte på specialskoler/arbejdspladser, UU-vejledere samt professionsba-
chelorer i kost og ernæring. Det er ikke alle grupper, der er relevant ”nyt” fra og PPR er beskrevet ganske 
omfattende tidligere i denne beretning. 
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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. Der skal år efter 
år investeres uanede kræfter i at få overgangen fra børnehave- til skoleliv til at forløbe så godt som mu-
ligt, og næsten hvert forår er man som børnehaveklasseleder jaget vildt, når skoleindskrivningen er over-
stået, 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 ser det desværre ud til, at man går fra at være 23 børnehaveklasser til 21 i kommen-
de skoleår og derfor kan forflyttelser eller lokale midlertidige løsninger blive aktuelt. 
  
Ved finanslovsaftalen i december 2021 besluttede man, at der skulle tilflyde midler til skolerne målrettet 
udskudt klassedannelse og et klasseloft på 26 elever i 0.-2. klasse. Disse midler lander første gang i skole-
året 2023/24.  
I Ballerup Lærerforening mener vi, 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 pæ-
dagogiske hensyn. Ressourcetildelingsmodellen understøtter en lavere klassekvotient, og der lægges op 
til, at den gennemsnitlige klassekvotient i 22/23 bliver 23,67 mod 22,40 i dette skoleår.  
 
UU-vejlederne 
I Ballerup blev UU-opgaven - qua ’Den Kommunale Ungeindsats’ (KUI) fra 1. august 2019 - forankret i 
ungeafsnittet i ’Center for Arbejdsmarked’ ud fra devisen om, at en relativ stor andel af de unge i mål-
gruppen vil profitere af nærheden til arbejdsmarkedsområdet. Det har vi fra Ballerup Lærerforenings 
side ikke været enige i, idet størstedelen af UU-vejledernes opgaver vedrører grundskoleområdet, hvor-
for en placering i C-BUR eller C -SIK synes væsentligt mere oplagt. Det er vores politikere desværre ikke 
enige i, og vi er endnu ikke lykkedes med at trænge igennem til dem. Grundet placeringen i C-arb11 er det 
samtidig den eneste medlemsgruppe, hvor individuel løndannelse er et tema – heldigvis, for når vi sam-
menligner os med andre faggrupper i kommunen med individuel løn, bliver vi kun bekræftet i, at fælles 
løndannelse gennem forhåndsaftaler er den eneste rigtige vej. 
Desværre er der ingen udsigt til en kommende forhåndsaftale for UU-vejlederne. 

 

4.1.13. Kompetenceudvikling 
Det har efterhånden været kendt i en del år, at efter- og videreuddannelse ikke hænger på træerne i 
Ballerup, og de seneste år er midlerne primært gået til uddannelse af vejledere, opgradering ift. valgfag 
og prøver samt linjefag i forbindelse med kravet om linjefagskompetence. Udfordringen omkring sidst-
nævnte er især løst ved, at lærere har fået lokale kurser, som har givet dem linjefagskompetence til at 
undervise i Ballerup kommune. I indeværende skoleår er størstedelen af kompetencemidlerne gået til 
kurser i håndværk og design, natur/teknik, madkundskab og geografi. Herudover er der givet midler til 
uddannelse af fremmedsprogsvejledere og tek/design-vejledere. 
Løbende køber skolerne selv uddannelse af faglige vejledere gennem KP.12 Hvordan man prioriter disse 
midler bør fremgå af skoleplanen. 

 

4.1.14 Øvrige forhold 
Der er altid sket meget mere i årets løb end dét, der finder vej til beretningen - der må prioriteres. Ne-
denfor er dog medtaget nogle forhold, der er lidt uden for kategori, men som medlemmerne ikke skal 
snydes for. 
 
 
 

 
11 Center for Arbejdsmarked 
12 Københavns Professionsskole 
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Etablering af specialiseret 10. klassestilbud 
I efteråret 2021 besluttede kommunen at etablere det specialiserede 10. klassestilbud, som man havde 
planlagt for lang tid siden, men som af forskellige årsager var blevet udskudt. I BLF har vi afleveret et 
kritisk høringssvar, hvor vi blandt andet argumenterede for, at der stadig var behov for, at elever skulle 
kunne tage 10. klasse i fx gruppeordningerne. Det ser desværre ud til, at det fremover ikke kan lade sig 
gøre.  
Ligeledes er vi bekymrede for, at i forvejen sårbare elever, der er i specialiserede tilbud, vil opleve det 
som utrygt at skulle tilpasse sig et nyt specialiseret miljø kun for en 1-årig periode. I kan læse vores hø-
ringssvar på hjemmesiden.13 

 

4.2. Arbejdsmiljøforhold 

 
4.2.1. Det generelle arbejdsmiljøarbejde 
I dette år har der overvejende været to hovedoverskrifter. De arbejdsmiljømæssige konsekvenser af co-
ronakrisen, samt arbejdet med den ny social kapital-måling og APV. 
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.14  
 

4.2.1. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse - Social kapital og APV 
 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse  
Den 1. august 2021 blev der indført en ny model for det samlede arbejdsmiljø- arbejde i Ballerup Kom-
mune. Modellen blev indført for at sikre større ledelsesmæssig forankring, fuld integrering af social kapi-
tal i den samlede APV-måling af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og større sammenhæng mellem den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og social kapital. 

Det nye er at vi fremover arbejder med toårige årsplaner, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse starter i 
Hoved-MED og chefgruppen15 og slutter i Lokal-MED, at vi hvert andet år gennemfører APV og social 
kapital-måling og at APV'en følges op med digitale handleplaner i et nyt, fælles IT-system. 

I den nye model for samarbejdet om arbejdsmiljø skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres på 
alle tre MED-niveauer. Årsdrøftelsen starter nu som en fælles drøftelse mellem Hoved-MED og chef-
gruppen i februar måned. Formålet med den fælles drøftelse er at styrke det ledelsesmæssige fokus på 
arbejdsmiljøarbejdet og sætte en overordnet retning for det kommende års samarbejde om arbejdsmil-
jø. Resultatet af Hoved-MED og chefgruppens årsdrøftelse formidles til Center-MED, der afholder sin 
årlige arbejdsmiljødrøftelse i marts og april måned. Center-MED omsætter de valgte fokusområder fra 
Hoved-MED og chefgruppen til konkrete indsatser inden for eget center og orienterer Lokal-MED herom. 

Lokal-MED afholder årlig arbejdsmiljødrøftelse i maj og juni måned. Formålet er at gøre status over ar-
bejdsmiljøarbejdet og samtidig beslutte, hvordan de udmeldte indsatser fra Center-MED omsættes til 
praksis, så de bidrager til et bedre arbejdsmiljø. 

Det er Center-MED der beslutter, hvordan tilbagemeldingen fra Lokal-MED skal foregå. 

Social kapital 
Fra i år har man samlet APV og Social Kapital målingerne, samt udvidet med fem sektorret-
tede spørgsmål. Det har givet et kæmpe datagrundlag med opmærksomhedspunkter, som 
vi skal arbejde videre med på flere niveauer. 

 
13 https://kreds21.dk/media/14820006/hoeringssvar-til-etablering-af-specialiseret-10-klasses-tilbud-3.pdf 
14 https://www.dlf.org/media/13955127/pjece-covid-19s-betydning-for-arbejdsmiljoeet-december-2020.pdf 
15 Kommunaldirektør og centercheferne 

https://kreds21.dk/media/14820006/hoeringssvar-til-etablering-af-specialiseret-10-klasses-tilbud-3.pdf
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Spørgerammen har været lang tid undervejs, og genstand for lange diskussioner. Ballerup Lærerforening 
har stået alene i arbejdet for at få kvalificerede sektorrettede målinger, som ville kunne skabe bedre 
data, og dermed mere kvalificerede handleplaner og muligheder. 
 
Til forskel fra de andre faggrupper i kommunen, så findes der en gennemprøvet teori og spørgeramme 
målrettet skoleområdet - professionel kapital. Det er en udbygning af social kapital med mere skoleret-
tede spørgsmål. Mange skoler i Danmark anvender dette i praksis og har positive erfaringer. 
Da man fra kommunens side havde et stærkt ønske om, at det skulle være en fælles måling for alle fag-
grupper i kommunen, blev muligheden for at indføre professionel kapital på skoleområdet lukket ned.  
Vi forsøgte, som næstbedste skridt, at påvirke spørgerammen, så den i højere grad kom til at minde om 
spørgsmålene i professionel kapital. Det viste sig også at være en svær udfordring, da et af vores vedva-
rende kritikpunkter var, at spørgsmålene i udgangspunktet ikke var neutrale. Som grundregel udspringer 
de fra et positivt udsagn, hvilket vi ved påvirker svarene i en positiv retning. Samtidig argumenterede vi 
for, at det oplevedes som problematisk, at der ikke blev spurgt ind til kerneopgaven i klasseværelset og 
inklusionsopgaven, som vi vurderer, er det, som påvirker lærernes arbejdsmiljø allermest. 
 
Vi blev oplevet som ganske besværlige og til sidst fik vi lov til at få fem sektorrettede spørgsmål som et 
pilotforsøg, der talte ind i en skolehverdag. Det krævede dog, at vi kunne blive enige med BUPL om 
spørgsmålene. Vores indstilling var at tage de fem spørgsmål direkte fra professionel kapital, men BUPL 
kunne ikke leve med, at der stod undervisning, når spørgsmålene også gik til pædagogerne. Af samme 
grund blev det endnu et kompromis, hvor undervisning blev oversat til pædagogisk og didaktisk praksis – 
samtidig skulle det formidles til lærerne på skolerne, at det altså var et synonym for undervisning, når 
man skulle svare.  
 
Når det er sagt, så arbejder vi trods alt i en kommune, hvor man gennem hele MED-systemet tillægger 
arbejdsmiljøet høj værdi. Nu ligger der en ny – og meget omfattende spørgeramme – og så gælder det 
for os om at få mest mulig kvalitet ind i de efterfølgende drøftelser.  
De vigtigste drøftelser foregår på afdelingsniveau. Jo højere niveau desto mere generelle bliver resulta-
terne, da det er gennemsnitstal. Fx kan der på en distriktsskole være to indskolinger på henholdsvis 3.6 
og 4.5 i arbejdsglæde og den samlede skoles resultat lander på 4.1.  
De sektorrettede spørgsmål kan I se i tabellen herunder.  
 

Supplerende spørgsmål 0.-3.kl. 4.-6.kl. 7.-9.kl. 

På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem lærere og 
pædagoger 

3,7 3,8 3,7 

På min arbejdsplads arbejdes der systematisk med at forbedre den 
pædagogiske og didaktiske praksis 

3,6 3,5 3,5 

Hvor ofte bliver effekten af dit pædagogiske og didaktiske arbejde 
på virket af børn med manglende lyst og motivation til at lære? 

2,9 2,5 2,4 

Hvor ofte bliver effekten af dit pædagogiske og didaktiske arbejde 
påvirket af børn med sociale eller psykiske problemer? 

2,5 2,4 2,5 

Jeg får tilstrækkelig feedback på mit arbejde fra leder, kolleger 
eller andre. 

3,4 3,5 3,3 

          Lav      Middel      Høj 

2,4 - 2,9 3 - 3,4 3,5 - 3,9 4 - 4,4 4,5+ 

 
Efter spørgsmålene blev besluttet, oplever vi stadig skepsis fra lederside. Den går primært på forståelsen 
af de to spørgsmål, som forventeligt scorer lavt. For kan man ikke forvente som lærer, at der i en almen 
klasse sidder børn med særlige udfordringer og børn med manglende motivation? Jo, måske – men 
hvordan påvirker det kerneopgaven – alle elevers læring – og hvordan påvirker det lærernes oplevelse af 
at lykkes med opgaven og dermed deres arbejdsmiljø? Det må da være interessant at få afklaret – og 
netop de drøftelser må være helt centrale for både lærere og ledelse på den enkelte afdeling. 
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Herunder ses en oversigt over skolernes højeste og laveste score på spørgsmålene om psykisk APV og 
social kapital. Tallene i parentes viser indekstallet for spørgsmålet. Hver skole har tre røde, der viser la-
veste score og tre grønne, der viser højeste score. 
Spørgsmål der omhandler “Involvering” - “Fordeling af arbejdsopgaver” & “Høje følelsesmæssige belast-
ninger” er røde gengangere på flere skoler. 
 
Den fysiske APV-måling overrasker ikke når spørgsmål omkring dårligt indeklima, støjgener og rengøring 
scores lavt. Det er gengangere fra sidste år. Bortset fra at rengøring stadig har høj kapital på Kaspersko-
len. 

4.2.2. Sygefravær og arbejdsskader  
 
Sygefravær og måltal 
Sygefravær og måltal skal ses i lyset af corona. Udviklingen i sygefravær for 3. kvartal 2021 sammenlignet 
med 3. kvartal 2020. Her har skoleområdet - ligesom syv andre sektorer i kommunen - oplevet et forøget 
sygefravær. Det samlede sygefravær i 3. kvartal på skoleområdet var 2,7 % i 2020. Det var i 2021 steget 
til 3,4 %, hvilket ligger på niveau for de foregående år. 
1. kvartal 2021 adskiller sig væsentligt fra tidligere 1. kvartaler med et meget lavere sygefravær. Nedluk-
ningen har nok haft en betydning her. Hjemmearbejde har gjort, at selvom man har været lidt syg, så har 
man måske ikke sygemeldt sig.  
 
Herudover kommer selve registreringen. Hvad er sygefravær og hvad er fravær på grund af corona, nær-
kontakt og isolation? 
På sigt bliver det interessant at se, hvordan pandemien sætter sit aftryk i kommende fraværsstatistikker 
og her er det vigtigt at være opmærksom på, at skolen bør registrere, hvis man er blevet smittet med 
Covid 19, da senfølger kan være en risiko. 
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Frem til 1/8 2021, der lavede man intern registrering af smittetilfælde. Efter denne dato skal alle smitte-
tilfælde med ophav i skolen anmeldes som en arbejdsulykke. Her kan både ledelse og AMR hjælpe med, 
at du får udfyldt en digital registrering gennem Insubiz. 
 
I besvarelserne fra APV-målingen svarer knap en femtedel (18%), at deres sygefravær skyldes forhold på 
arbejdspladsen. Godt halvdelen af de 18% skyldes opgavebelastning eller andre krav til arbejdet. En fjer-
dedel af de 18% skyldes samarbejdsvanskeligheder med kolleger eller leder.  
Årets sygefravær følges gennem MED-systemet både centralt og lokalt ude på skolerne. 
 
Arbejdsskader og Insubiz 
Insubiz blev taget i brug august 2020. Brugen er fortsat meget forskellig på skoler og institutioner i kom-
munen. Insubiz er registreringssystemet, hvor de hændelser, vi udsættes for i vores arbejdsliv, kan regi-
streres.  
Det stærke ved systemet er, at den ansattes oplevelse af hændelsen registreres og kutyme i kommunen 
er, at registreringer fra 7-10 på 10-skalaen arbejdsskadeanmeldes. Derved kommer man som skole uden 
om diskussionen præcis hvilke hændelser, der registreres, når kolleger har forskellige grænser.  
Vi kommer ikke udenom, at hvis ikke vi - kollegaskabet - prioriterer at registrere hændelserne, ja så har vi 
ikke data, der understøtter, når vi peger på, at vores arbejde er blevet mere belastende. Så mind gerne 
din kollega - og dig selv om - at når du stadig husker konflikten næste dag, så registrer den.   
Indsamlet data i Insubiz er fortsat svært sammenligneligt, fordi lærerne fortsat ikke får registreret alle 
hændelser. Kasperskolens lærere registrerer betydeligt mere end alle andre skoler – og selv her bliver alt 
ikke registreret. Det skaber et fortegnet billede, hvor vi har gode data fra Kasperskolen og mangelfulde 
data fra de andre skoler.  
Så…. prioritér tiden til registrering og vær med til at data afspejler et mere reelt billede af vores arbejds-
miljø. Det vil øge mulighederne for fornuftige indsatser og handleplaner, hvor det er nødvendigt. 
Af arbejdsskadestatistikken fremgår det, at der er sket en stigning i arbejdsulykker og krænkende hand-
linger fra 2020 til 2021 samt et fald i nær-ved-ulykker på hele C-SIK’s16 område.  
På skoleområdet er det lidt anderledes. Her er et fald i arbejdsulykker, samt en stigning i krænkende 
handlinger og nær-ved-ulykker. 
Hjemsendelse på skoleområdet kan have haft betydning for faldet i arbejdsulykker på skoleområdet, 
samt hvorfor det ikke faldt på Kasperskolen. Noget af forklaringen på stigningen i krænkende handlinger 
kan ligge i den øgede opmærksomhed som mange skoler har haft på de krænkende handlinger i 2021 og 
det forhold, at mange arbejdsulykker registreres som krænkende handlinger. 
Der er altså mange usikkerhedsfaktorer, der påvirker data på dette område og konklusionen er fortsat, at 
vi alle skal blive bedre til at registrere hændelser, hvis vi skal have mere valide data at handle ud fra. 

 
4.2.3. Skolesager 

 
Skolesager og Arbejdstilsynet 
Baltorpskolen havde i efteråret et tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet. Fire til fem repræsentanter fra hver 
afdeling deltog i gruppeinterview.  
Baltorpskolen har ikke længere påbud. Der var dog to områder/afdelinger, som Arbejdstilsynet ønskede 
at genbesøge. Der er lavet et aftale-forløb, som er et nyt tiltag i Arbejdstilsynets arbejde. Aftalens ind-
hold - altså det der skal udbedres iflg. aftalen mellem skolen og Arbejdstilsynet - skal være udbed-
ret/opfyldt inden for et år. 
 

 
 
 

 
16 Center for skoler og institutioner, kultur og fritid 
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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 mulighe-
den for at komme i kontakt med Morten Refskov, der som bekendt, er formand for overenskomstudval-
get i DLF. Det betyder, at der i mange tilfælde er kort vej fra lokale til nationale forhold og omvendt, hvil-
ket 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. 
 
Det er ligeledes i det forpligtende kredssamarbejde, at vi hvert år arrangerer en stor temadag om ar-
bejdsmiljø og skolepolitik for alle TRIO’er (leder, TR og AMR). Den blev dog aflyst sidste år og udskudt i år 
grundet corona. 
 
Danmarks Lærerforenings Kongres 
Som noget nyt havde man i år op til kongressen arrangeret en introdag med en bred vifte af forskellige 
temadrøftelser. Her var der mulighed for, at andre end de kongresdelegerede fra kredsstyrelserne kunne 
deltage.  
Vores fælles arbejdsmiljørepræsentant, Pia Salling valgte på den baggrund af deltage i drøftelserne 
sammen med de kongresdelegerede. Introdagen lagde kimen til en kongres, hvor der var langt flere end 
normalt oppe på talerstolen. A20, inklusion, rekruttering og fastholdelse, frihedsgraderne og foreningens 
principprogram var genstand for vigtige diskussioner og drøftelser. 
Det blev besluttet at lade det centrale kontingent stige med 10 kr. om måneden, at man som nyt med-
lem hurtigere får rettigheder, at man nu kan melde sig ud under mindre konflikter (fx Sputnik-
konflikten), at pensionisterne ikke bliver særligt fremhævet i principprogrammet, ligesom digitalisering 
heller ikke får en særlig plads. 
Herudover var der fine taler fra Undervisningsministeren og den nu tidligere KL-formand Jacob Bunds-
gaard. Begge taler, der bekræftede intentionerne om at finde fælles løsninger for folkeskolen gennem 
samarbejdet ”Sammen om skolen”. 

 
4.3.2. Ballerup Lærerforening  
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Lærerforening.  
 
Arbejdsfordelingen på Bydammen 
Da både formand, næstformand og kasserer blev valgt ved vores ekstraordinære generalforsamling i 
november 2020, er det stadig et forholdsvist nyt hold på 1. salen. Heldigvis er der tale om erfarne kræf-
ter, når det handler om foreningsarbejdet i Ballerup Lærerforening, hvor alle tre har siddet i kredsstyrel-
sen siden 2012 og til forskel fra sidste år er alle blevet lidt mere erfarne, selvom der fortsat er meget at 
lære og meget nyt at sætte sig ind i. 
 
Også i kredsstyrelsen har der i årets løb været lidt udskiftning, idet der på både Hedegårdsskolen og Bal-
torpskolen er valgt nye tillidsrepræsentanter. På Hedegårdsskolen valgte Tina Christiansen at trække sig 
og Thomas Kragh-Falkenberg blev herefter valgt uden modkandidater. 
På Baltorpskolen afd. Grantoften fik daværende TR, Jens Lund arbejde som pædagogisk leder i en anden 
kommune. Situationen her var lidt speciel, da den til at begynde med eneste officielle kandidat var Lasse 
Emil Colding, der først havde fået arbejde på skolen d. 1/8 2021. Ifølge vores vedtægter skal man have 
været ansat på en skole i mindst 6 måneder, før man er valgbar. I mellemtiden kom der endnu en kandi-
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dat og man besluttede at holde valget i februar 2022, hvor Lasse endte med at blive valgt som ny TR ved 
et kampvalg.   
 
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 hin-
anden med.  I Fagbevægelsens Hovedorganisation mister man årligt omkring 20.000 medlemmer og man 
er gået fra en organisationsprocent i 2000 på omkring 70% til en organisationsprocent i dag, der nærmer 
sig de 50%.  
Heldigvis har vi helt andre tal i DLF, men det er en bekymrende samfundsudvikling, der potentielt kan 
ramme vores område, hvis vi ikke formår at skabe værdi for vores medlemmer. 
 
Organisationsgrad og elevtal 
Vores organisationsgrad i Ballerup Lærerforening er imponerende høj med 98% tilslutning, mens lands-
gennemsnittet ligger på 92%. Alligevel har vi igen i år kunnet registrere et beskedent faldende medlems-
tal. Faldet skyldes hovedsageligt, at der er blevet færre elever i Ballerups skoler. Fra skoleåret 2016/17 til 
skoleåret 2020/21 er der således 336 færre elever. Vi troede, at det ville vende i år, da der foreligger 
prognoser om stigende børnetal generelt for Ballerup, men i særlig grad for Skovlundedistriktet. Vi kan 
konstatere, at det ikke har fået gennemslagskraft endnu. 
 
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 kom-
mer til at organisere sig i et stærkt kollektiv og fx tale med fælles stemme over for ledelsen om skolefor-
hold. 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.    
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 me-
ning 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. Vi har desværre også her været udfordret af corona, så vi har kun mødt enkelte 
skoler. Vi har dog flere møder i kalenderen. 
 
Formanden er i dette skoleår været på ”vikarrunde” til skolerne, hvor idéen er, at han skal få et bedre 
kendskab til de enkelte skolers elevgrundlag, lærerværelse og kultur. Det har allerede nu været en beri-
gende og lærerig oplevelse og forhåbentlig bliver det muligt at fortsætte med dette næste skoleår.  
 
Personsager  
Arbejdet med personsager er en uhyre vigtig del af kredsens arbejde, som i sagens natur ikke kan refere-
res konkret. Det er kredsens stille og usynlige arbejde, men med en uvurderlig betydning for de med-
lemmer, som får direkte brug for deres fagforening. I disse ofte svære sager er samarbejdet mellem par-
terne 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.  
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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 an-
den.17 
 
Afholdte arrangementer i 2021 
Herunder oplistes de væsentligste. 
Primært for aktive medlemmer og/eller medlemmer af styrelsen.  

• Møde UU – vejledere den 29. januar. Formandskab og UU- vejledere.  

• Møde for børnehaveklasselederne den 24. februar i kredshuset. Formandskab og børnehaveklas-

seledere. 

• Ordinær generalforsamling virtuel den 18. marts. Ca. 100 medlemmer deltog 

• Styrelsens forårsseminar på Frederiksdal den 28.  – 29. april. Styrelsen 

• Sommerafslutning den 10. juni. Styrelsen 

• Fælleskonference på Hedegårdsskolen den 2. september. Tema “Inklusion, relationskompetence 

og fremtidens skole i Ballerup”. Styrelsen, Tr – suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter, skole-

ledere, repræsentanter fra kommunens administration og flere politikere, herunder borgmeste-

ren og formanden for Børne – og skoleudvalget. 

• Kursusdag på Frederiksdal den 13. september. Styrelsen, Tr – suppleanter og arbejdsmiljørepræ-

sentanter. 

• Møde for nye medlemmer på Baltorpskolen afd. Grantoften den 4. oktober. Formandskabet, sty-

relsen og nye medlemmer. 

• Medlemsweekend den 30. – 31. oktober på Frederiksdal. På førstedagen: ”Kreativitetsfremmen-

de undervisning” v./Lene Tanggaard, ”Lad os stå sammen om vores fælles folkeskole” debat om 

folkeskolen i Ballerup med lokale skolepolitikere og ”Ballerup Lærerforening orienterer og invite-

rer til dialog om aktuelle temaer”. På andendagen ” Begejstring og belastning i arbejdslivet” v/ 

Helle Hein. Der deltog ca. 105 medlemmer.  

• Styrelsens efterårsseminar i kredshuset den 29. november. Styrelsen 

• Julefrokost i kredshuset den 3. december. Styrelsen 

For pensionister: 
 

• Efterårsturen gik til Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor vi fik en guidet rundvisning på udstillingen 
”Leonora Christine 400 år – en stemme fra Danmarkshistorien” – en historie om et fangenskab. 
Efterfølgende var der arrangeret frokost på Spisestedet Leonora. 
Der deltog 3 gange 25 medlemmer. 
 
Arrangementsudvalget og medlemmerne håber der i 2022 vil blive lejlighed til at gennemføre 
nogle flere udflugter – det har været nogle hårde år, vi har været igennem. 

 

4.3.3. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Ballerup Lærerforening er repræsenteret i Hoved-MED ved formanden og ved vores fællesarbejdsmiljø-
repræsentant samt i Center-MED for ’Skoler, institutioner og Kultur’ ved både formanden, næstforman-
den og fællesarbejdsmiljørepræsentanten. Generelt har MED-samarbejdet været udfordret af, at mange 
møder har været virtuelle. Det påvirker selvsagt mødernes kvalitet. 
 

 
17 https://www.facebook.com/groups/131637456911766 
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Hoved-MED 
I Hoved-MED - og i tilknyttede udvalg - har vi, udover budget og arbejdsmiljø, arbejdet med indsatsen i 
forhold til Covid-19, social kapital, APV og sygefravær, kompetenceudvikling, uddannelsesstrategi, ledel-
sesevalueringskoncept, sammenhængende borgerforløb, rekruttering og fastholdelse, seniorpolitik, ar-
bejdsgiverens sociale ansvar og prøvetid.  
 
Center-MED 
I Center-MED - og i tilknyttede udvalg - har vi, udover budget og arbejdsmiljø, arbejdet med indsatsen i 
forhold til social kapital, APV og sygefravær, Covid 19, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, seniorpolitik, 
evaluering af distriktsstrukturen på dagtilbudsområdet, lærer/pædagog-samarbejde og rekruttering og 
fastholdelse.   
 
Lokal-MED og for-MED-møder 
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 medlem-
merne, 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 sammen-
holdet 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 fuldstæn-
dig afhængige af medlemmernes deltagelse og engagement. Der er i øvrigt mødepligt til disse møder og 
det kan være en vanskelig situation for de tillidsvalgte at håndtere, hvis kollegaer på trods af dette væl-
ger ikke at deltage. 
 
Fællesarbejdsmiljørepræsentanten (FAMR)  
Vi kan nu tydeligt se de muligheder, der er for vores FAMR-funktion, når det kommer til arbejdsmiljøfor-
bedringer 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 arbejdsskade-
sager, der måtte opstå.  
 
Samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt, ikke mindst for at ska-
be 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. 

 

4.3.4. Revidering af personalepolitikker  
 
Ny retningslinje for generelle ansættelsesvilkår 
De generelle ansættelsesvilkår blev senest revideret i 2009, og der har været behov for at revidere vilkå-
rene, så de bliver tidssvarende. Generelle ansættelsesvilkår er tænkt som et opslagsværk for alle ansatte 
i Ballerup Kommune, der giver et samlet overblik over de ansættelsesvilkår, der er gældende for alle 
medarbejdere i Ballerup Kommune, dvs. at overenskomstspecifikke vilkår, der kun gælder for enkelte 
personalegrupper, ikke fremgår af dokumentet.  
I forbindelse med opdateringen har der særligt været fokus på at gøre dokumentet handlingsorienteret 
og styrke dokumentet som basis for fælles og gennemsigtige rammer, der finder ensartet anvendelse i 
hele kommunen. Med den reviderede udgave er der derfor i mindre grad end hidtil mulighed for lokale 
fortolkninger, med deraf følgende forskellig praksis afhængig af arbejdssted. 
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Prøvetid er indført i Ballerup Kommune 
Som den vel nok sidste kommune i landet, så har man indført prøvetid for nyansatte i Ballerup Kommu-
ne. Der kan findes gode argumenter på begge sider for prøvetid eller ej, men indførslen kom som en tyv 
om natten uden inddragelse af de faglige organisationer. Vi fremførte berettiget kritik omkring processen 
og fik dermed udsat beslutningen til de faglige organisationer havde været hørt. Det blev dog aldrig en 
reel inddragelse og det endte med at prøvetid nu er en realitet i Ballerup. Vi var imod, men de faglige 
organisationer var splittede i spørgsmålet.  
 
Ny seniorpolitik undervejs 
Kommunens nuværende seniorpolitik er under revidering, da arbejdsmarkedet ser noget anderledes ud 
end da, den nuværende blev skrevet. For år tilbage havde man en central seniorpulje, som man kunne 
søge midler fra til at lave personlige seniorordninger for. Det blev en for dyr ordning for kommunen og 
derfor lukkede man puljen. Den ny seniorpolitik er kendetegnet ved gode intentioner og ingen centrale 
midler. Beslutningen og økonomien til at indgå personlige seniorordninger ligger derfor på ledelsens 
bord på den enkelte arbejdsplads.  
Vi lykkedes med at få skrevet TR ind i politikken med det formål at skabe samarbejde om fastholdelse af 
seniormedarbejdere og transparens omkring personlige aftaler. Om ikke så længe skal der sættes spot på 
lokale handlemuligheder gennem MED-systemet, hvor Lokal-MED får en central rolle i at udvikle en 
”værktøjskasse” med handlemuligheder. 
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5. Regnskaber 
 
 

5.1. Styrelsens påtegning 2021 

 

 
 

 
 
 
 
 



29 
 

5.2. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2021 
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5.3. Balance for Ballerup Lærerforening 2021 
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5.4. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2021 
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5.5 Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2021 
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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 regn-
skabspost 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 forplig-
telse, 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 regn-
skabsmæssige og skattemæssige værdi af værdpapirer. 
 
Selskabsskat 
Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendomsudlej-
ning. 



36 
 

5.9. Kassererens beretning 

 
2021 blev endnu et år, hvor corona fik stor indflydelse på årets regnskab. Dog har vi i dette år haft mulig-
hed for at afholde langt flere af vores planlagte arrangementer.   
Vores generalforsamling i marts blev desværre endnu engang afholdt virtuelt. I år valgte vi ikke at udsky-
de generalforsamlingen i håbet om, at det blev muligt at gennemføre generalforsamlingen i Baltoppen, 
som traditionen har været i en årrække.  
 
Vi valgte at fastholde datoen den. 18. marts, da udsigterne var lange og sidste års erfaringer viste, at der 
kunne gå lang tid før, det blev muligt at gennemføre generalforsamlingen i Baltoppen. 
Heldigvis blev det meget bedre i efteråret, hvor vi havde planlagt flere arrangementer. Vores møde for 
nye medlemmer og medlemsweekenden på Frederiksdal blev begge gennemført med stor deltagelse.  
Det var en stor oplevelse igen at være samlet så mange medlemmer på Frederiksdal. 
Dette års resultat blev ikke lige så prangende som sidste år, men dog et overskud på 81.981 kr. og set i 
lyset af et budget med et forventet underskud på 175.000 kr., så landende vi med et mindre forbrug på 
256.981 kr. Et ganske flot resultat, som bl.a. skyldes et mindre forbrug hos fraktion 4, Styrelsen, general-
forsamlingen og en lidt billigere medlemsweekend.  
 
De sidste to års gode resultater betyder, at vi igen i år kan lave budgetter uden at hæve kontingentet 
lokalt. De kommende års budgetter er lavet på basis af de sidste to års resultater. Vi har derfor budgette-
ret med underskud hvert andet år, hvor vi har vores medlemsweekend, og et overskud de år, hvor der 
ikke er medlemsweekend, men frem til 2025 viser budgetterne samlet set et lille overskud. 
I budgetterne har vi måtte taget hensyn til de stigende priser på el og gas mv. Derfor har vi foreslået at 
frikøbet for kassereren hæves med en kvart dag om ugen, således at kassereren nu tager rengøring og 
vedligeholdelse af udeområdet, dermed sparer vi lidt som kan bruges til opvarmning mv.  
Vores medlemstal ligger rimelig stabilt, dog med et lille dyk i år. Vi har stadig en stor organisationsgrad 
ud på skolerne.  
 
Vores fonde har haft et forrygende år. Der har været et pænt overskud på vores værdipapirer, både på 
Solidaritets- og Særligfond med resultat i Solidaritetsfonden på 87.001 kr. og i Særligfond på 201.194 kr. 
Vores store overskud sidste år betød, at vi fik mulighed for at betale vores gæld på 300.000 kr. til Solida-
ritetsfonden ud kort efter sidste års regnskab var afsluttet, dermed har vi sparet renter for lånet i regn-
skabsåret.  
 
I årets løb har vi haft lidt småreparationer på ejendommen. To radiatorer har vi måtte skifte, hvoraf den 
ene førte til en vandskade på formandens kontor og hos vores lejer i stueetagen. Derudover har vi haft 
en del problemer med vores gasanlæg, der i en lang periode over vinteren har haft problemer med at 
varme lokalerne op. Vi har måtte supplere med elradiatorer, men nu ser det heldigvis ud til at fejlen er 
rettet, og vi håber at gasfyret kan klare et par år mere.   
Det har regnskabsmæssigt været et godt år for foreningen, med et resultat på ca.  288.000 kr. i fondene 
og et mindre forbrug i foreningen på 256.000 kr. Så er vi godt rustet til de kommende år.  
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6. Budgetter 
 
 

6.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2022 
 
 
Frikøb 
 

Funktion Timer  

Formand (4,5 dage – fuldt frikøbt af kommunen)  0 

Næstformand (3 dage – 0,5 dag frikøbt af kommunen) 962 

Kasserer/sagsbehandler (2 dage) 866 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer 2.132 

Fællesarbejdsmiljørepræsentant  170 

3 udvalgsformænd:  
• Skolepolitisk Udvalg: 0 timer 
• Arbejdsmiljøudvalget: 150 timer 
• Kursus- og Organisationsudvalget: 0 timer  

150 

1 kongresdelegeret udover formand og næstformand 30 

11 arbejdsmiljørepræsentanter á 30 timer  330 

Sagsbehandlertimer   0 

I alt 4.640 

 
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 Honorar pr./mdr. 
Formand  3.505,-  

Næstformand  2.376,-  

Kasserer  2.376,-  
 

Styrelsesmedlem  300,- 

Kongresdelegeret (i tillæg til ’Styrelsesmedlem’)   50,- 

Udvalgsformand (i alt for ’Styrelsesmedlem’ og ’Udvalgsformand’) 500,- 

 
Honoraret for formand, næstformand og kasserer beregnes på baggrund af antallet af aktive medlem-
mer. Der ydes en grundtildeling på 1.250 kr. Herudover honoreres formanden med 4 kr./mdr. pr. med-
lem, næstformanden og kassereren med 2 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet opgøres årligt og afrun-
des 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 2023 
 
På Kongressen i oktober 2021 hævedes det centrale kontingent for 2022: 

Fraktion 1 + 2 + 10 kr. pr måned 

Fraktion 4 + 4 kr. pr måned 

Fraktion 6 + 4 kr. pr måned 

 
Kontingentet foreslås med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2022: 
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  

1 Lærere 223 kr./mdr. 335 kr./mdr. 558 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 223 kr./mdr. 335 kr./mdr. 558 kr./mdr. 
     

4 Pensionister* 75 kr./mdr. 25 kr./mdr. 100 kr./mdr. 
     

6 Særlige medlemmer 98 kr./mdr. 65 kr./mdr. 163 kr./mdr. 

 
Medlemsfordeling primo februar: 

 

 Medlemsgruppe Antal 2022 Antal 2021 Antal 2020 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 554 559 573 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 6 3 8 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 3 4 8 

I alt fraktion 1 & 2 563 566 582 

 

 

Fraktion 4, pensionister betalende  201 202 228 

Fraktion 4, pensionister kontingentfri  102 108 96 

I alt fraktion 4 303 310 324  

 

Fraktion 6, særlige medlemmer 0 1 1 

I alt fraktion 6 0 1 1  

 

Samlet medlemstal 866 877 899 
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6.3. Budgetter 2022-2025 

 
 


