
Morten Refskov 
 

Kandidat til formandsposten i Ballerup Lærerforening 
 
 
Kort om mit kandidatur: 

 Jeg brænder for at gøre en forskel for lærerne i Ballerup. Forhandlingsforløbet har bekræftet mig i, at det 

er yderst udfordrende, spændende og givende at stå i spidsen for Ballerups lærere, når det handler om 
kampen for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 

 

 Jeg ønsker et stærkt og tæt samarbejde med Jeanette Sjøberg og kredsstyrelsen.  
 

 Vi har en kreds, hvor solidariteten og fagforeningsånden hersker. Der er ganske få andre kredse, om 

overhovedet nogen, som kunne have gennemført sådan en arbejdskamp, som vi har været igennem det-

te skoleår. Det har været en helt igennem utrolig præstation fra alle medlemmers side. Og denne særlige 
Ballerupånd skal for alt i verden videreføres!  

 
 Vi er professionelle lærere, og vi tager vores job yderst alvorligt. Men vi er også lønmodtagere. Lønudvik-

lingen i de kommende år bliver snæver, men vi skal forsøge at sikre, at i hvert fald reallønnen bevares for 

alle. Det gør vi ved at aftale generelle, procentvise lønstigninger. Ikke ved at flere dele af lønnen lægges 
ud til lokale lønforhandlinger.  

 
 Næste år vil i Ballerup handle om en ordentlig implementering af A08. Vi har fået en arbejdstidsaftale, der 

sikrer et professionelt råderum. Vi skal til gengæld ikke lade kommunen fylde nye opgaver ind i dette rå-

derum, uden at der afsættes flere ressourcer til det. Vil kommunen have lærerne til at undervise mere, 
må den klart meddele, hvilke opgaver der ikke skal udføres - og samtidig stå til ansvar over for elever og 

forældre!   

 
 Lærerne er de eneste, som kan sikre undervisningens kvalitet. Det er lærerne, som har den uddannel-

sesmæssige baggrund for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen og derfor er bedst til 

det. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at formindske den arbejdsløshed, der lige nu er blandt lærere. Det 
gør vi for eksempel ved at kræve, at det er uddannede lærere, der ansættes i alle lærerstillinger. 

 
 For mig er den væsentligste arbejdsmiljømæssige indsats netop nu at sikre, at der er sammenhæng mel-

lem de krav, vi som lærere stilles overfor og de ressourcer, vi tildeles. Inklusion er en smuk tanke og en 

god målsætning for folkeskolens virke, men hvis ikke rammevilkårene for inklusionsprocessen er på plads, 
kan det udvikle sig til en giftig cocktail for elevernes undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø. Inklusi-

on er en illusion, hvis normalområdet fortsat udsultes økonomisk!  
 

 Ambitionen skal være 100 % medlemskab. Ballerup Lærerforening (Danmarks Lærerforening) har fortsat 

en særdeles høj organisationsgrad, som nok især kan henføres til, at vi ikke bare er en traditionel fagfor-
ening, der tager sig af løn- og arbejdsvilkår, men er en professionsfagforening, der også beskæftiger sig 

med indholdet i lærerarbejdet. Og det er helt afgørende, at vi har den dobbeltrolle. Udover at være en 

traditionel fagforening er vi en markant spiller i forhold til det vigtige samfundsområde, som uddannelse 
og undervisning er. 

 
 I Ballerup Lærerforening skal vi overveje, hvordan vi fremover anvender vores ressourcer. Det er afgø-

rende, at hvert eneste medlem oplever, at man får noget for sit kontingent. Vi skal have sat lup på vores 

organisation og på hvilke medlemsarrangementer, vi gennemfører og prioriterer. Jeg tror, tiden er inde til, 
at vi lægger nogle kræfter i at sikre, at vi også i mange år fremover vil have en stærk fagforening i Balle-

rup.  
 

Lidt om mig selv: 

 28 år. Bosiddende i Albertslund. Har tre børn på 4, 2 og 1 år. 

 Tillidsrepræsentant på Rosenlundskolen fra 2010 og formand for BLF’s Skole-
politiske Udvalg fra 2011. Desuden en del af BLF’s forhandlingsdelegation i 
forhold til forhandlingerne om A08.   

 Ansat på Rosenlundskolen fra 2006.  

 Læreruddannet fra Københavns Dag- og Aftenseminarium i 2007 med linjefa-
gene dansk, biologi, samfundsfag og sløjd. 

 Opvokset i København og Ballerup.  
 
Jeg uddyber naturligvis mit kandidatur på den ordinære generalforsamling.  


