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Kære medlemmer  
 
Julen sig nærmer oven på et historisk hektisk efterår. Jeg må indrømme, at jeg synes, det er en 
svær tid. Det er svært at være en del af så mange sideløbende forandringer, som dårligt hænger 
sammen, er mangelfuldt forberedte eller i mange tilfælde er decideret hovedløse. Jeg nævner i 
flæng: folkeskolereformen, ungdomsuddannelsesreformer, uddannelsesvejledningsreform, syge-
/dagpenge-reform, fleksjobreform, virksomhedsoverdragelse af 10. klasse, indsatsen ift. social 
kapital, ny MED-aftale, ændret skolestruktur og ny ”Strategi for Læring, Udvikling og Trivsel” (den 
nye inklusionsstrategi – kan forkortes ”SLUT”, som et styrelsesmedlem henkastet sagde på et mø-
de). Og når man tilmed politisk er modstander af hovedstrømningerne i mange af reformerne, er 
det ekstremt ressourcekrævende at befinde sig i. Sådan ved jeg, at rigtig mange af jer også har det. 
Vi klør dog på med krum hals og kigger i vejviseren efter bedre og mere oplyste tider.  
 
Jeg har udvalgt en række emner, som jeg vil forsøge at give en status på. 
 
 

Lokalaftalen 
  
Al begyndelse er svær. Sådan har det været hver gang, der er kommet en ny aftale for arbejdsti-
den. Og det er immervæk sket (for) mange gange inden for de senere år: mødeplan, 1=1 (Balle-
rupaftalen), mødeplan igen, A08 og nu vores lokalaftale. Stabilitet er en mangelvare, og det la-
der det heldigvis til, at også lederne er ved at nå frem til.  
 
Uanset hvad der aftales mellem parterne, er det altid først, når aftalerne kommer ud på skoler-
ne, at man konkret finder ud af, hvordan de fungerer. Vi er af den opfattelse, at aftalen de ste-
der, hvor den ellers er implementeret korrekt, leverer meget af det, som vi har ønsket. Det er 
glædeligt. Ligeså frustrerende er det til gengæld på de skoler, hvor det ikke lykkes, at vi står som 
aftalepart. Sådan fungerer den slags bare, og sådan har det i øvrigt altid været. I Styrelsen er vi 
fortrøstningsfulde. Langt de fleste tillidsrepræsentanter oplever at have et konstruktivt og vær-
difuldt samarbejde med ledelsen, hvor man i fællesskab finder brugbare løsninger. Og vi fortsæt-
ter med løbende møder i forhandlingsudvalget og med skoleledere og tillidsrepræsentanter. Det 
er en rigtig sund måde at håndtere de konstante udfordringer på. 
 
Vi kan heller ikke i Ballerup se os fri for rigtig mange problemer i forbindelse med implemente-
ringen af folkeskolereformen, som er håbløst underfinansieret. Lærerne skal simpelthen under-
vise alt for meget, og det levner for lidt arbejdstid til alle de andre opgaver, som også er vigtige, 
for at en skole hænger sammen. Det på trods holder vi skruen fint i vandet, og kommunen og 
BLF er i virkeligheden i store træk enige om, hvor der er problemer og muligheder. For at give en 



 

 

idé om, hvad vi drøfter rent arbejdstidsaftalemæssigt, er denne liste eksempelvis fra vores sene-
ste forhandlingsmøde: 
 

 Indramning af tilstedeværelsestiden: forholdet mellem arbejdstid og -opgaver 

 Andre opgaver, opgave/funktions-beskrivelser: ændret serviceniveau 

 Klasselæreropgaven  

 Anvendelsen af den 42. uge og overtid  

 Prøver/censur 

 Elevplaner 

 10-pausen  

 Udmøntningen af den ekstra bevilling til holddannelse     
    
Lønnen ser heldigvis også ud til at køre rimelig fornuftigt. Der var, som omtalt tidligere på året, 
nogle startvanskeligheder, men dem ser det ud til, at vi nu er nået udover.  
 

 
 

Ny skolestruktur 
 
På ét punkt har vi imidlertid været rygende uenige igennem en efterhånden meget lang periode. 
Jeg orker ikke at genfortælle hele det lange forløb, som går forud for beslutningen i kommunal-
bestyrelsen, men det står i hvert fald nu klart, at Ballerup Skolevæsen ikke får ro på lige forelø-
big. Til næste år gennemføres en voldsom forandring af skolevæsenet, som vil få betydning for 
os alle. Jeg tillader mig i den forbindelse at henlede opmærksomheden på følgende to kredsny-
heder, som gerne skulle tegne et billede af situationen: 
 
http://www.kreds21.dk/Nyheder?docid=31077 
 
http://www.kreds21.dk/Nyheder?docid=31111 
 
Der skal ikke herske skyggen af tvivl om, at vi mener, at både forslaget og timingen er helt ved 
siden af. Det er nærmest deprimerende.   

 

 
 

Social Kapital 
 
Den første måling af social kapital er gennemført, og BLF’s arbejdsmiljøudvalg har lavet et flot 
arbejde med at indsamle og bearbejde data. Jeg har derfor valgt at medtage nogle af arbejdsmil-
jøudvalgets foreløbige konklusioner:  
 
”Vi har brugt følgende rettesnor til den overordnede vurdering af resultaterne: 0-2 = lav social 
kapital, 2-3 = middel social kapital og 3-4 = høj social kapital. Ser man på skolernes samlede re-
sultat, er der flere klare tendenser. På den positive side oplever medarbejderne generelt:  
 

 At der er et godt samarbejde blandt kollegaerne på arbejdspladsen 

 At nye medarbejdere hjælpes til rette på arbejdspladsen 

http://www.kreds21.dk/Nyheder?docid=31077
http://www.kreds21.dk/Nyheder?docid=31111


 

 

 At de ansatte i almindelighed stoler på hinanden 

 At der er høj kvalitet i det arbejder, der udføres. 
 

På den negative sider oplever medarbejderne generelt ikke: 
 

 At de bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 

 At arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde.” 
 

Arbejdet er langt fra afsluttet, og hele indsatsen er pt. til drøftelse i diverse kommunale udvalg, 
da vi er flere organisationer, som oplever, at parterne ikke har helt den samme forståelse af sel-
ve begrebet social kapital, endsige sammenhængen mellem mål og midler.  
 

 
 

Ny MED-aftale 
 
Følgetonen fortsætter. Vi startede forhandlingerne i forhandlingsorganet sidste efterår med det 
sigte, at vi skulle have en ny MED-aftale 1. januar 2014. Sådan blev det tydeligvis ikke, og jeg kan 
da være mere end i tvivl, om vi når det til 1. januar 2015. Jeg forventer imidlertid, at den i hvert 
fald kommer på plads, inden vi skal have ny kommunaldirektør 1. april.  
 

 
 

OK15 
 
Overenskomstforhandlingerne står for døren. Den 15. december udveksles krav, og derefter står 
den på forhandlinger de næste par måneder. Det bliver i sandhed mere end spændende at følge 
med i, for der er godt nok meget på spil for alle parter. Først og fremmest står arbejdstids-
spørgsmålet og blinker, men der er også en del andre interessante temaer. Det er endnu for tid-
ligt at dykke dybt ned i, men jeg vil opfordre til, at I løbende holder jer orienteret, for med en 
overenskomstforhandling følger altid muligheden/risikoen for en konflikt. Det blev vi mindet om 
ved OK13, og selvom ingen denne gang forventer noget i den retning, kan det aldrig vides på 
forhånd. Det kan jo også være os selv, som vælger konflikten? 
 

 
 

Hjemmesiden ( ) www.kreds21.dk
 
Om ikke alt for lang tid overgår vi til den samme platform, som ”dlf.org” anvender. I den forbin-
delse er der en farlig masse arbejde med at flytte og konvertere data fra den ene leverandør til 
den anden samt opbygge den nye hjemmeside. Jeg vil på forhånd forberede jer på, at der for-
mentlig vil være en periode, hvor vi er overgået til den nye hjemmeside, men hvor den ikke er 
fuldt udbygget, og der derfor vil mangle noget af det materiale, som man i øjeblikket kan finde 
på hjemmesiden. Vi sørger selvfølgelig for, at det vigtigste er på plads fra start, men måtte I sav-
ne noget, er I altid velkomne til at skrive eller ringe hertil.   
 

 

http://www.kreds21.dk/


 

 

 

Ændring i opkrævningstidspunktet for kontingentet 
 
Vi har nu i Styrelsen besluttet at lade opkrævningen af kontingentet overgå til DLF, ligesom langt 
de fleste andre kredse allerede har gjort. Det er billigere, og det sparer os for en del tid og be-
svær. Og vi har den samme adgang til at holde justits med medlemmerne. Den eneste ulempe 
er, at DLF desværre ikke kan opkræve kontingentet midt i et kvartal. Det betyder, at opkrævnin-
gen fremover vil ske primo kvartalet. Beslutningen har selvsagt ingen konsekvenser for kontin-
gentets størrelse. 
 

 
 

Kommende medlemsarrangementer 
 
Det er med stor glæde, jeg her i denne Netop NU kan løfte sløret for, at vores temaaften den 4. 
februar 2015 vil have inklusion som omdrejningspunkt med oplæg af Ramus Alenkær, der sikkert 
er et navn, som mange har stiftet bekendtskab med (se fx denne nyhed fra DR: 

). Inklusion er måske nok den en-http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/02/22/165603.htm
keltfaktor, som udgør den største belastning i lærerarbejdet, men det er som om, det er lykkeligt 
glemt af de ansvarlige i denne reformtid. Vi vil dog gerne fastholde opmærksomheden på områ-
det, og det passer fint sammen med, at kommunen i øjeblikket har den nye inklusionsstrategi i 
høring. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere info følger.  
 
13. marts står den på ordinær generalforsamling. Årets vigtigste begivenhed i vores lille for-
ening. Husk også at få den dato i kalenderen.   
 

 
 
Her fra kredshuset står ellers bare tilbage at formulere den allerstørste respekt for det arbejde, 
som I dagligt udfører i en meget svær tid.  
 
I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår! 
 
Morten Refskov  
Ham dér formanden  
 
 
 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/02/22/165603.htm

