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Kære medlemmer  

  

Hermed orientering fra Bydammen på et tidspunkt, hvor der foregår ualmindeligt meget på sam-

me tid, og hvor meget fortsat er usikkert. 

 
 

Folkeskolereformen og forhandlinger om lærernes arbejdstid   
  
På fredag den 2. maj har vi endnu et forhandlingsmøde, som måske bliver det sidste. Vi er i hvert 
fald meget tæt på at komme i mål, og det er efterhånden kun de sidste detaljer, som mangler.  
 
I forbindelse med forhandlingerne om løn og det sideløbende deltaljerede budgetarbejde på 
skolerne er der opstået et kritisk problem. Kommunen har måttet konstatere, at der faktisk ikke 
er råd til at ansætte det antal lærere, som er nødvendigt for at få reformen og vores arbejdstids-
aftale til at hænge sammen. Helt konkret handler det om, at vi, udover at skulle undervise mere 
(især grundet den understøttende undervisning), går fra det klassiske til det udvidede undervis-
ningsbegreb. Og det betyder, at et undervisningsmaksimum på 800 timer ikke hænger sammen 
økonomisk, fordi gennemsnitsundervisningstallet bliver for højt til, at det kan overholdes, når alt 
samvær med elever, bortset fra kollektivt tilsyn, nu tæller som undervisning. Vi har formentlig 
fundet en teknisk løsning på problemet, som gør, at man får undervisningstillæg for elevernes 
formiddagspause (50 timer årligt), men at den tid ikke opgøres som undervisning, uanset om det 
planlægges som kollektivt tilsyn eller som en sammenhængende formiddag. Det er ikke med 
vores gode vilje, at vi i 11. time bliver udfordret af denne mangel på rettidig omhu, men det er 
desværre realiteten. Det rykker dog ikke noget ved tilstedeværelsestiden eller de 378 timer.     
 
Når aftalen er faldet endeligt på plads, og den er underskrevet af begge parter, vil der selvfølge-
lig blive udsendt et samlet informationsbrev.  
 

 
 

Turen rundt til de faglige klubber 
 
Vi har påbegyndt vores rundtur til de faglige klubber, og vi håber, at I vil møde talstærkt op. Det 
er både en rigtig god anledning for jer til at blive introduceret nærmere for vores lokalaftale og 
en mulighed for os til at komme i direkte dialog med jer om det, der måtte være brug for.  
 

 



 

Forhandlinger om ny lokal MED-aftale  
 
Vi er meget tæt på at nå til enighed om en ny MED-aftale. Tilbage står et par bilag, samt at alle 
organisationer kommer på plads med vilkår for TR og MED-repræsentanter. Det har vi fået på 
plads. Selvom der således ikke mangler det store, har jeg nu ingen forestilling om, at der kom-
mer underskrifter på før tidligst op mod sommerferien. Ting tager tid. 
 

 
 

Kvalitetsanalysen – ny skolestruktur 

 
Det har mange gange tidligere været omtalt, at kommunen sigter mod en ny skolestruktur, som skal træ-
de i kraft pr. 1. august 2015. Administrationens forslag blev fremlagt i januar, og derefter har de politiske 
partier debatteret, dels i det offentlige rum på Facebook og i Ballerupbladet, dels selvfølgelig på en række 
møder i Børne- og Skoleudvalget. Det lader nu til, at de politiske partier er nået til enighed om et forslag, 
som kan sendes i høring: http://www.ballerup.dk/nyheder/2014/politisk-enighed-om-nyt-forslag-til-
skolestruktur    
 
Det betyder, at vi nu for alvor kan forholde os til et konkret udspil. Der er nedsat en ad-hoc gruppe, som 
har til opgave at analysere og kommentere forslaget, hvilket vil danne grundlag for et senere høringssvar 
fra BLF.  

 

 
 

TEMA-aften den 6. maj 
 
Husk tilmeldingen til vores TEMA-aften den 6. maj. Jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god aften; i 
selskab med to dygtige og vedkommende foredragsholdere og selvfølgelig andre gode kolleger.  

 

 
 

A. P. Møller-Fonden  
 
Kreds og kommune i Egedal, Furesø og Ballerup gør et forsøg på at få del i den berømmede milli-
ard. Der er tale om et projekt, som kommer til at hedde noget i retning af ”Læringsmål og digital 
dannelse”, og det har til formål at styrke lærernes arbejde med at opstille læringsmål for elever-
ne samt at fastholde fokus på den digitale dannelse i undervisningen. Vi er meget opmærksom-
me på, at projektet skal være hjælpsomt og nænsomt, og som det umiddelbart ser ud, vil der 
blive tale om decideret vejledning og støtte, idet projektet går ud på at knytte mentorer til år-
gangsteam i forbindelse med konkret undervisningsforløb. Altså et forsøg på at få en fagkompe-
tent person indover som en passende forstyrrelse. Projektet vil blive flerårigt, startende med 
ganske få teams, og i Ballerup kommer det til at foregå på mellemtrinnet. Men nu skal projektet 
jo lige nå igennem nåleøjet og blive godkendt.  
 

 
 
 

http://www.ballerup.dk/nyheder/2014/politisk-enighed-om-nyt-forslag-til-skolestruktur
http://www.ballerup.dk/nyheder/2014/politisk-enighed-om-nyt-forslag-til-skolestruktur


Social Kapital   
 
Som omtalt i den skriftlige beretning satser kommunen stort på en indsats i forhold til social kapital; tillid, 
samarbejdsevne og retfærdighed (se blandt andet det nyeste nummer af ”Aben”, som også kan læses på 
Giraffen – og så ikke mere om zoologisk have). Den 21. maj er der inviteret til en kæmpe startkonference, 
hvor alle ledere med personaleansvar, en personalerepræsentant fra alle afdelinger samt alle tillidsvalgte 
deltager. Vi satser på, at dagen vil få den ønskede virkning, og det er i hvert fald gode folk, som arbejder 
på at realisere det mål.    

 
 

 

Ferieoptjening  
 
Udmeldingen fra kommunen er den, at de 2,67 dage, som ikke er optjent sidste år grundet lock-
outen bliver fratrukket lønnen i den sidste ferieuge, altså uge 42. Det kommer derudover til at få 
konsekvenser for 6. ferieuge, som skal beregnes med 34,33 timer og ikke de 37 timer, som det 
ellers ville være. Vi har tidligt bedt kommunen forholde sig til, at denne praksis formentlig vil 
blive opfattet som en fastholdelse af konfliktsituationen og bedt om, at man politisk overvejer, 
om der kunne være en anden vej; fx forhøjelse af nettonormen eller slet og ret eftergivelse. 
Kommenen er i sin gode ret til at fastholde løntrækket, da det er en del af konfliktens mulige 
konsekvenser, men vi har bedt om en revurdering. Flere skoler har overvejet en skriftlig henven-
delse til borgmesteren, og en enkelt skole har vist allerede fremsendt et brev. Endnu et forhold, 
som ikke er faldet helt på plads.   
 

 

 

Ny inklusionsstrategi  
 
BLF er repræsenteret i en styregruppe, som skal udarbejde en ny inklusionsstrategi. Sådan 
kommer den dog ikke til at hedde, men den får i stedet navnet ”Alle børns lærings, udvikling og 
trivsel”. Som det formentlig kan læses ud af den formulering, er der tale om, at man ønsker at 
bevæge sig væk fra en hovedopmærksomhed på de børn, som er vanskelige, og i stedet rette 
fokus mod helheden. Inklusion er et afsindig komplekst område, hvor ressourceniveauet for ek-
sempel ikke er helt uvæsentligt. I vores kommune er der siden 2008 forsvundet godt 80 lærer-
stillinger, svarende til ca. 12,5 %. I denne periode har stadigt flere elever med vanskeligheder 
fundet vej ind i klasseværelserne. Det er sådan set ikke mærkeligt, at inklusionen har meget svæ-
re vilkår. Det er endnu for tidligt at berette om, hvad styrgruppens arbejde vil resultere i, men 
jeg vil som repræsentant, sammen med andre medarbejderrepræsentanter, konstant bringe 
ressourcespørgsmålet ind på bordet, samtidig med kravet om, at praktikerne inddrages meget 
direkte i styregruppens arbejde, fx ved at der oprettes en dialoggruppe.  
 

 

 

OK15-krav  
 
På baggrund af en OK-konference for Hovedstyrelsen og alle kredsformænd har Hovedstyrelsen 
nu formuleret sine foreløbige krav til OK15. Den store udfordring bliver, næsten som altid, hvor-
dan vi skal formulere krav om arbejdstid. Groft opdelt er der to veje at gå; enten stiller man et 



nyt krav om en central arbejdstidsaftale, som vil tvinge os til at gå i konflikt, hvis parterne ikke 
kan nå til enighed, ellers accepterer vi en videreførsel af Lov 409 i en eller anden form. Umiddel-
bart er der ikke i DLF vilje til at gå den sandsynlige konfliktvej, så øvelsen bliver at formulere 
enighederne således, at vi ikke legitimerer Lov 409.  
 
BLF skal fremsende sine OK-krav inden den 26. maj, og alle i foreningen er meget opmærksom-
me på, at den brede medlemsinvolvering bliver meget svær denne gang, da alle skoler er presset 
til det yderste af alt det nye, som står foran os. Vi tager drøftelsen i Styrelsen den 12. maj, heref-
ter kan TR’erne bringe informationerne ud på skolerne og forsøge at nå én eller anden form for 
debat.     
 

 

Husk, at lærerforeningen har sit eget telt i Fælledparken i morgen, 1. maj, og der er vist særlig i 

disse år stort behov for at markere arbejdernes internationale kampdag. Fællesskab gør stærk! 

 

 

Med fagforeningshilsener!  

    

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 

 


