
NETOP NU 
Juli/august - 2013/2014 

 
Kære medlemmer  

 

Der sker så meget i øjeblikket, at det er umuligt at få det hele med. Jeg har i det følgende forsøgt 

at trække noget af det frem, som pt. fylder allermest. 

 

 

Skolestarten  
  
Endnu et skoleår, endnu en spændende opgave er over os. Mange ting er, som de plejer at være, 
og så er der lige det dér med lockouten, indgrebet i vores arbejdstid og den folkeskolereform, 
der som bekendt kører i sit helt andet spor! Vi får brug for en masse fælles kræfter i år, og der er 
mange flere spørgsmål, end der er svar. Det bliver en balanceagt på den ene side at yde folke-
skolereformens mange positive elementer tilpas opmærksom og opbakning, på den anden side 
at huske på, at vores arbejdsgiver kørte en damptomle henover os i foråret. Det er en uhyre ud-
fordrende og kompleks tid, vi lever i. Vi må forsøge at tage én ting ad gangen.   
 

 
 

Folkeskolereformen og arbejdstiden i Ballerup 
 
Folkeskolereformen er i omfang af en størrelse, som vi vel ikke tidligere har set. Og selve forligs-
teksten er nu omsat til et lovforslag, der netop er sendt i høring. Vi kan glemme alt om komma-
rettelser og småændringer i mindre væsentlige afsnit. Der tales af alle om et paradigmeskifte, og 
det er formentlig ikke helt forkert, når vi kobler folkeskolereformen sammen med Lov 409, som 
er navnet på den lov, der vil beskrive og rammesætte vores arbejdstid, hvis ikke det lykkes at 
aftale en anden ramme mellem kommune og kreds eller skoleleder og TR. Vi kommer i så fald til 
at være lovreguleret i stedet for overenskomstreguleret, i hvert fald indtil næste overenskomst-
forhandling. Uanset hvordan man vender og drejer det udgangspunkt, så er det fundamentalt 
anderledes, end det vi har været vant til tidligere. Spørgsmålet er så, hvordan vi vælger at for-
holde os til det? 
 
Vi har fået de første meldinger fra kommunen. KL og statens økonomiaftale bygger på, at lærer-
ne skal undervise minimum 2 klokketimer mere om ugen. Sådan bliver det også i Ballerup. Lige-
ledes er der noget, som tyder på, at pædagogerne får en pæn andel i den understøttende un-
dervisning, men det er endnu ikke endelig afgjort, hvordan fordelingen bliver. Det sker dog sna-
rest. Muligheden for en lokal-”aftale” lever, men aftalebegrebet er desværre særdeles betændt i 
øjeblikket, hvorfor vi måske bliver tvunget til at tale om fælles løsninger, modeller, konstruktio-
ner, måder eller hvad vi nu kan finde på. Det bliver rigtig svært, men vi vil som repræsentanter 



gøre vores for at leve op til det udtalte medlemsønske om et fælles fundament for vores profes-
sionsudøvelse. Om det lykkes, er ikke til at vide! 
 
Uanset hvad man ellers mener om folkeskolereformen, er det stærkt uheldigt, at processen bli-
ver så forceret. Kommunalbestyrelsen er tvunget til at tage budgetmæssig stilling til reformen, 
før vi har haft indholdsdrøftelser om, hvad der fx skal foregå i den understøttende undervisning. 
At behandle finansieringen før indholdet er mildest talt uhensigtsmæssigt, men et rammevilkår 
udstukket fra Christiansborg. Folkestingspolitikerne er i sandhed for langt væk fra de fagprofes-
sionelles virkelighed.        
 

 

Kvalitetsanalysen 
 
Politikerne mener, vi skal lave en endnu bedre skole i morgen, end den vi har i dag! Vi skal inno-
vere, udvikle, forandre og forbedre. Det lyder jo alt sammen godt, men hvad med indholdet? Det 
er overordentligt svært at motivere sig selv til fremdrift på baggrund af det forår, som vi var 
igennem. Og det er kommunen heldigvis meget opmærksom på. Vi har faktisk haft en proces i 
kvalitetsanalysestyregruppen, som har forsøgt at holde fokus på indholdet – hvad skal vi bygge 
den gode skole på i Ballerup? Vi er nu nået dertil, at skolens medarbejdere bliver direkte involve-
ret gennem et temamøde for hver skole. Her er det meningen, at de fagprofessionelle bliver 
bedt at give os i styregruppen nogle gode råd. Man kunne have valgt alle mulige måder at invol-
vere medarbejderne på, som alle ville have haft fordele og ulemper. Den valgte model er der 
enighed om i styregruppen, og jeg kan personligt stå inde for, at de bud, der kommer undervejs, 
vil blive behandlet indgående og taget aldeles seriøst. Min opfordring vil derfor være, at I alle 
giver det en chance og leverer noget materiale, som vi kan arbejde videre med efterfølgende. 
Hvis der er noget, vi har brug for i øjeblikket, er det input fra de fagprofessionelle!      
 

 
 

Ordinær kongres 2013 
 
Politikerne mener, vi skal lave en endnu bedre skole i morgen, end den vi har i dag! Vi skal inno-
vere, udvikle, forandre og forbedre. Det lyder jo alt sammen godt, men hvad med indholdet? Det 
er overordentligt svært at motivere sig selv til fremdrift på baggrund af det forår, som vi var 
igennem. Og det er kommunen heldigvis meget opmærksom på. Vi har faktisk haft en proces i 
kvalitetsanalysestyregruppen, som har forsøgt at holde fokus på indholdet – hvad skal vi bygge 
den gode skole på i Ballerup? Vi er nu nået dertil, at skolens medarbejdere bliver direkte involve-
ret gennem et temamøde for hver skole. Her er det meningen, at de fagprofessionelle bliver 
bedt at give os i styregruppen nogle gode råd. Man kunne have valgt alle mulige måder at invol-
vere medarbejderne på, som alle ville have haft fordele og ulemper. Den valgte model er der 
enighed om i styregruppen, og jeg kan personligt stå inde for, at de bud, der kommer undervejs, 
vil blive behandlet indgående og taget aldeles seriøst. Min opfordring vil derfor være, at I alle 
giver det en chance og leverer noget materiale, som vi kan arbejde videre med efterfølgende. 
Hvis der er noget, vi har brug for i øjeblikket, er det input fra de fagprofessionelle!      
 

 
 
 



Fest den 5. oktober 
 
Husk vores fest den 5. oktober på ”Lærerens dag”! Som jeg sidder og skriver denne ”Netop Nu”, 
er der ved at blive lagt sidste hånd på invitationen. 
 

 
 

Med ønsket om, at I alle vil få et godt og givende skoleår! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

  

 

 


