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2. 

Velkommen til generalforsamlingen 
 
 
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debat-
ten og dermed være medbestemmende i forhold til at fastlægge kredsens politik. 
 
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, kontingentet besluttes og budgetterne lægges 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er også: 

 samvær på tværs af skolerne 

 kaffe- og kagebord, middag og anden festivitas   

 kultur og traditioner 

 medlemmernes bedste chance for at opleve den samlede Kreds 21 
 
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsam-
ling. I kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på hjemmesiden. 
  
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs det og tag det med til generalfor-
samlingen!  
 
Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af kredsens arbejde fra sidste års gene-
ralforsamling og frem til medio februar i år.  
 
Hæftet indeholder links til bilag og andre informationer, som det ville blive alt for omfangs-
rigt at trykke - og læse. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i det, der har interesse. Dette 
hæfte kan også findes på www.kreds21.dk, hvor man lettere kan anvende eventuelle links.  
 
Gennemgående anvendes betegnelsen ’lærer’, men det skal naturligvis oversættes til ’lære-
re og børnehaveklasseledere’ i alle tilfælde, hvor begge grupper kunne have været nævnt.  
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2015. 
 
Vel mødt! 
 
 

På Styrelsens vegne 
 

     Jeanette Sjøberg     Morten Refskov 
Næstformand   Formand 

 
 

http://www.kreds21.dk/
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3. 

Foreløbig dagsorden 

 

 
1. Valg af dirigent 
2. Fastsættelse af forretningsorden 
3. Forslag til vedtægtsændringer 
4. Formandens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskaber 
7. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser 
8. Budgetter  
9. Fastsættelse af kontingent 
10. Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen er der middag og godt selskab - reservér hele aftenen! 
 
Tilmelding til middagen senest fredag d. 6. marts til TR eller til: 021@dlf.org  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:021@dlf.org
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4. 

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 udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
 

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

4. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgø-
relse. 
 

5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslags-
stilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et med-
lem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. 
Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tilde-
les ordet. Såfremt talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye 
forslag, åbnes talerækken igen, med mindre en ny afstemning begærer den lukket. 
 

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten be-
stemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 
 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændrin-
ger, der kræver 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. 

 
 
 
 

Vedtægter  
Vi har ikke trykt Ballerup Lærerforenings vedtægter her. De kan læses på hjemmesiden. 
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5. 

Formandens beretning 
 
 

5.1. Skole- og aftalepolitiske forhold 
 
 

5.1.1. Lov 409 og OK15 
Lockouten af lærerne i foråret 2013 blev iværksat af KL og afsluttet af folketingets flertal, 
som greb ind med Lov 409. Siden da har landets folkeskolelærere m.fl. ikke arbejdet under 
en overenskomst, men under denne midlertidige lov, som fastlægger alle vilkår for deres 
arbejde, og som udløber, når marts 2015 bliver til april. For netop 1. april 2015 er det plan-
lagte ikrafttrædelsestidspunkt for nye overenskomster mellem KL og staten på den ene side 
og de offentligt ansatte, herunder lærerne, på den anden side. Og hvad sker der så på lærer-
området? Kan parterne finde hinanden, eller er der lagt op til en variant af foråret 2013? 
 
Sammenfattende arbejder lærerne nu efter Lov 409, som både i substans og tilblivelse ople-
ves som et koordineret og længe forberedt overgreb, af nogle kaldt angreb eller overfald, på 
både lærernes arbejdsvilkår i det daglige og – bestemt ikke mindst – på deres ret til at have 
en fagforening, der forhandler og indgår aftaler på deres vegne. 
 
De konkrete resultater er indtil videre blandt andet øget sygefravær, stress og regulær lærer-
flugt. I nogle kommuner har man indset, at der må findes en fælles forståelse med lærerne 
og fraviger om ikke bogstav, så dog ånden i Lov 409. Lykkeligvis er det fortællingen i Balle-
rup, men generelt har man maksimalt kunnet opnå at afbøde de værste følgevirkninger.  
 
Forhandlingsfællesskabet, som er opstået ved en sammensmeltning af KTO og Sundhedskar-
tellet i et forsøg på at styrke lønmodtagersiden, udtog før jul lønmodtagersidens generelle 
krav til overenskomstfornyelsen i 2015 på det kommunale og regionale område. Forhand-
lingsfællesskabet stiller blandt andet krav om generelle lønstigninger, der så vidt muligt sik-
rer reallønnen, uddannelsesløft af lavtlønnede ufaglærte til faglærte, bedre tryghed og et 
bedre psykisk arbejdsmiljø. Og så stiller vi på lønmodtagersiden krav, der skal underbygge 
værdien af den danske model. Det er vigtigt, at vi sammen med arbejdsgiverne tager ansvar 
for såvel tillidsrepræsentanternes rolle, funktion og rammebetingelser som sikring af velfun-
gerende lokal medindflydelse. Desuden stilles krav om øget ligestilling mellem kønnene, ud-
videlse af seniordagene samt krav, der kan dæmme op for social dumping på forskellig vis. 
På det generelle bord vil der næppe være større afstand, end at det må forventes, at der kan 
opnås et resultat.  
 
Situationen på lærerområdet er derimod noget mere kritisk. Hvis KL er indstillet på konflikt 
og ikke vil give indrømmelser, når det gælder rammer, der, som det er formuleret i vores 
krav, ”(…) sikrer lærerne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere 
undervisningen”, er vejen banet for strejke.  
 
I overenskomstforhandlinger går man normalt ud fra det bestående og forholder sig til æn-
dringsforslag hertil. Det bestående er jo udtryk for en tidligere opnået enighed, og er derfor 
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et konstruktivt udgangspunkt. Det fælles udgangspunkt findes ikke denne gang, og det gør 
situationen mindst ligeså unik som ved OK13 og dermed særdeles vanskelig. Lærerne risike-
rer at få valget mellem at underskrive en overenskomst, der stort set er identisk med Lov 
409, eller at gå ind i en ny konflikt. Denne gang ikke med udsigt til en lockout iværksat af 
modparten, men en ”selvvalgt” strejke med løntab, tomme skoler og et helt andet udgangs-
punkt for folkelig opbakning end i 2013. Og med en modpart, som erfaringsmæssigt kan or-
kestrere forløbet, så det alligevel ender med et lovindgreb lige efter KL’s og statens hoved.  
 
I skrivende stund er det meste fortsat usikkert, men vi vil være langt klogere, når denne be-
retning er i trykken 
 
 

5.1.2. Folkeskolereformen i Ballerup  
Vi er nu nået mere end et halvt år ind i det første skoleår med den nye folkeskolelov. Det 
giver os anledning til en første evaluering af reformens implementering.  
 
Folkeskolereformens 3 hovedmål 
Folkeskolereformens 3 hovedmål er enkle i deres udtryk og er i bund og grund, hvad man 
kunne kalde ikke-mål. Hvem kan være imod? Målene har da også altid i den ene eller anden 
afskygning været byggeklodser i lovgivningen.  
 
1.) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
Vi har set værktøjer, som kan afdække, hvor meget eleverne kan, men ikke værktøjer, som 
kan afdække, om eleverne faktisk lærer optimalt. Monstro sådanne kan udvikles? Det er 
BLF’s opfattelse, at der er et stykke vej endnu, før skolevæsenet nærmer sig denne målsæt-
ning, men sådan har det vel altid været, og sådan vil det velsagtens fortsætte med at være. 
Vi efterlyser bud på, hvordan skolevæsenet reelt bevæger sig i retning af dette mål. For ek-
sempel modarbejder de senere års betydelige lærerreduktion reformens mål, og inklusionen 
spiller bestemt også ind her.  
 
Vi er desuden grundlæggende bekymrede over, at hovedmålet så ensidigt omhandler det, 
som kan opgøres, dokumenteres og sammenlignes. Den type mål har bestemt en væsentlig 
plads i folkeskolens formål, men formålsparagraffen indeholder langt mere end formulerin-
ger om tilegnelsen af kundskaber og færdigheder. Og det er ganske vanskeligt at få øje på i 
sådan et mål. Hvordan måler vi for eksempel, om folkeskolen har forberedt eleverne til ”(…) 
deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfundet med frihed og folkestyre”, eller 
om folkeskolens virke er præget af ”(…) åndsfrihed, ligeværd og demokrati”? Målet fremmer 
en overdreven opmærksomhed på det umiddelbart målbare og på styringskæder, som med 
tiden vil indsnævre folkeskolens formål. Det er en helt forkert udvikling. På generalforsam-
lingen fremlægges et forslag til resolution.  
 
Ledelsesrollen  
Folkeskolereformen giver skolelederen nye opgaver og en mere markant og fremtrædende 
rolle. Forståelsen er den, at en skoleledelse er godt på vej, hvis den har som ambition, at 
undervisningen er af høj kvalitet for alle børn på skolen og samtidig kan sætte konkrete mål 
for, hvad det betyder for hver enkelt lærer og klasse. Det er ikke så lidt, der forventes af sko-
lelederne, når man samtidig har in mente, at rammebetingelserne sjældent er optimale; der 
skal skabes rum for faglig dialog om undervisningen, teamsamarbejdet skal nænsomt under-
støttes, ressourcepersonerne skal anvendes strategisk, kompetenceudviklingen skal fokuse-
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res og følges tæt, der skal arbejdes med kulturen for at flytte bevidstheden fra en undervis-
nings- til en læringsdiskurs. Dertil hører alle de helt almindelige rugbrødsopgaver, som altid 
står i kø.     
 
Rammerne om lærernes faglighed og samarbejde  
Lærernes faglige og didaktiske viden og indsigt er en forudsætning for at nå målet. Lærerne 
skal tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle deres undervisning med afsæt i den 
bedst tilgængelige viden på området. Der skal skabes en stærkere kultur for professionelt 
fagligt samarbejde, og det er afgørende, at skoleledelsen tager dette ansvar på sig. Refor-
men af folkeskolen lægger samtidig op til et endnu tættere samarbejde mellem lærere og 
pædagoger. Vi er af den opfattelse, at skoleledelsen grundlæggende skal skabe rammerne 
for den gode undervisning i tillid til og respekt for lærernes professionalisme. 
 
2.) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 
Dette mål har været sat i tale gennem generationer, og er måske folkeskolens allervigtigste, 
men vi savner initiativer, som sætter folkeskolen i stand til at opfylde målsætningen. En læn-
gere skoledag, med dårligt forberedt understøttende undervisning, i mange tilfælde udført 
af personer uden undervisningskvalifikationer, og med lektiehjælp baseret på en uhørt dårlig 
normering, gør det næppe.      
 
3.) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professi-
onel viden og praksis.  
Vi er selvsagt enige i dette mål. Tillid til folkeskolen forudsætter imidlertid, at skolen tales op 
og ikke ned. Respekten for professionel viden og praksis skal rettes mod den undervisning, 
der praktiseres i mødet med eleverne. BLF ønsker, i samarbejde med kommunen, at bidrage 
til at øge tilliden til folkeskolen og de lærere, der tegner folkeskolen i Ballerup. Lokalaftalen 
er et vigtigt og tydeligt skridt i den rigtige retning.  
 
Den sammenhængende skoledag  
Det er efterhånden ikke længere muligt at tælle, hvor mange gange Christine Antorini har 
udtalt, at hun ønsker en sammenhængende skoledag med en mere spændende og varieret 
undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev, og hvor bevægelsen styrker lærin-
gen. Hvordan går det så med dette på Ballerups skoler? Er skoledagen blevet mere sammen-
hængende efter reformen. Er undervisningen mere varieret, og bevæger eleverne sig mere? 
 
Der findes ikke entydige svar på disse spørgsmål, da der er ligeså mange svar, som der er 
lærere, og lige netop dét er et af hovedproblemerne. Stort set uden støtte og vejledning for-
ventes det nu, at den enkelte lærer honorerer disse krav. Mange forsøger at få mere bevæ-
gelse ind i undervisningen og det tilstræbes, at undervisningen opleves som sammenhæn-
gende, varieret og meningsfuld for eleverne. Det er der sådan set ikke meget nyt i. Det nye 
er, at kravene kommunikeres massivt i medier, men langt fra understøttes i lokale indsatser. 
På den måde har man placeret den enkelte lærer i en udsat position, hvor oplevelsen af at 
presset fra elever og forældre øges, er tyngende.  
 
Fra ledelsesside er der ikke meget hjælp at hente. På diverse møder beskrives implemente-
ringen af folkeskolereformen med ordbilleder såsom: ”Vi lægger stenene, mens vi går”, eller 
”vi asfalterer vejen, mens vi kører på den”. Der er ingen tvivl om, at hensigten er sympatisk. 
Beskeden til lærerne er, at vi er i en forandringstid, hvor vi i fælleskab skal løse de nye opga-
ver på bedste vis, og lærerne inviteres i øvrigt med til at præge forandringen. Desværre bli-
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ver det glade budskab ikke i tilstrækkelig grad fulgt op med konkrete tiltag, og det er be-
grænset, hvor lang tid man som lærer kan leve med at gå på en halvfærdig vej.  
 
Årgangsteamet klarer opgaven 
Det er 1,5 år siden årgangsteamsamarbejdet for alvor blev indført, og rundt omkring på 
kommunens skoler er den konstruktion blevet det bærende element i forhold til implemen-
teringen af folkeskolereformen. Strukturen på den enkelte skole understøtter dette, og flere 
steder har det affødt nye mødestrukturer med årgangsteamkoordinatorer og andre tiltag.  
 
I takt med at ”stenene lægges, mens vi går”, havner hovedansvaret for folkeskolereformens 
implementering ofte på årgangsteamets bord. Mængden af løst definerede opgaver, som 
årgangsteamet skal løse, er blevet for stor og vokser i takt med, at nye opgaver og problem-
stillinger opstår. Det kan være alt lige fra koordinerende opgaver med virksomheder, præ-
ster, pædagogsamarbejde og erhvervsskoler til undervisningens planlægning og organisering 
under de nye rammer og ikke mindst inklusionsopgaven. 
 
Det burde være indlysende, at en sådan tilgang forudsætter, at årgangsteamsamarbejdet 
understøttes med de bedst mulige rammer, men det er desværre ikke tilfældet på alle sko-
ler. Nogle skoler har planlagt med 45 minutter om ugen til årgangsteamsamarbejdet. På an-
dre skoler er der langt bedre rammer, men her har årgangsteamsamarbejdets tidslige place-
ring været genstand for debat. Det kunne for eksempel være, at årgangsteammøder er pla-
ceret samtidig med, at der er idræt på årgangen. Det har konsekvenser for idrætsundervis-
ningens kvalitet og tværfaglige samarbejde. På andre skoler varetager pædagoger undervis-
ningen, mens lærerne holder møde, hvilket har konsekvenser for samarbejdet lærere og 
pædagoger imellem. Ydermere kan placeringen også have konsekvenser for, hvem der vare-
tager undervisningen i lektiehjælpen.  
 
Årgangsteamsamarbejdet er endnu ikke blevet evalueret på de enkelte skoler. Det lader til, 
at man fra ledelsens side nu bare forventer, at dette samarbejde kører på skinner. Det kan 
forekomme som noget af et vovestykke, når man ser på opgavemængden og det medføl-
gende ansvar, men det er jo som bekendt heller ikke ledelsen eller forvaltningen, der står i 
forreste række i mødet med elever og forældre. På generalforsamlingen fremlægges et for-
slag til vedtagelse om fleksibelt skema og selvstyrende teams.  
 
BLF er grundlæggende enige i, at teamsamarbejdet skal være omdrejningspunktet for im-
plementeringen af folkeskolereformen, men vi mener også, at der er for lidt støtte at hente, 
når opgavemængden øges, og samarbejdet i årgangsteamet knirker eller bryder sammen.   
 
I forlængelse af den optegnede situation står mange lærere med oplevelsen af, at det er me-
re end svært at få enderne til at mødes. I langt de fleste tilfælde lykkes det, men prisen kan 
være høj i form af langtidssygemeldinger eller resignation over for udefrakommende krav. I 
stedet fortsætter man måske med alt det gode, man gjorde før folkeskolereformen, koncen-
trerer sig om det nære og lader politikkere og ledere tale i egen boble. Det er forståeligt, 
men uforeneligt med folkeskolereformen, som netop lover elever og forældre, at den nye 
folkeskole ikke primært er en forlængelse af skoledagen. 
 
Samarbejdet med pædagoger og understøttende undervisning 
Med folkeskolereformen er antallet af pædagoger øget i folkeskolen. BLF har hele tiden væ-
ret stærkt kritisk overfor denne udvikling. I beretningen 2013 udtrykte vi bekymring omkring 
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ansvarsfordelingen for den understøttende undervisning, herunder især at pædagoger kan 
være alene med en klasse, som læreren står med det overordnede ansvar for i forhold til 
Fælles Mål. Ydermere påpegede vi, at det er svært at få øje på gode argumenter for, at pæ-
dagoger, og nu også klubpædagoger, skal være med til at løfte det faglige niveau. På gene-
ralforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution med budskabet om, at undervisning 
skal varetages af uddannede lærere.  
 
Disse bekymringer har vist sig at være berettigede. Mange klubpædagoger føler sig ikke 
hjemme i folkeskolen og mangler faglige kvalifikationer i forhold til at højne det faglige ni-
veau, ligesom der fra pædagogside efterspørges faglig opkvalificering i klasserumsledelse. 
Undervisningsministeriet skriver: ”Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne 
møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får 
mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal bidrage 
til at hæve det faglige niveau.”  
 
Som det med al tydelighed fremgår, er der åbnet op for mangeartede fortolkninger, og det 
er tydeligt på den enkelte skole. De fleste lærere vægter, at den understøttende undervis-
ning skal have et fagligt sigte, mens pædagogernes tilgang er anderledes. Denne tendens 
bliver tydeligere, jo ældre eleverne er. På flere skoler har det specielt på mellemtrinnet og i 
udskolingen været svært at få koordineret et tilfredsstillende samarbejde omkring den un-
derstøttende undervisning på trinnet, hvilket ikke er særligt fordrende for samarbejdet. 
Ydermere har det været en torn i øjet på mange lærere at se, hvordan pædagogerne anven-
der den understøttende undervisning. Alt for ofte befinder eleverne sig på klubben og laver 
klassiske klubaktiviteter, hvilket igen ikke er i overensstemmelse med folkeskolereformens 
intentioner. 
 
I indskolingen fungerer samarbejdet med pædagoger langt bedre. Her er en årelang tradition 
for samarbejde faggrupperne imellem, og kendskabet til hinandens kompetencer er større. 
Desværre kan man ikke lave en direkte oversættelse til mellemtrinnet og udskolingen, da 
mange andre parametre spiller ind. For blot at nævne nogle grundlæggende forskelle, kan 
man sige, at skolepædagogerne i indskolingen lægger mange flere timer ugentligt i skolen, 
hvilket betyder, at de er mere fortrolige med skolens kultur. De har et større kendskab til 
eleverne og dermed en mere naturlig tilgang til det sociale og faglige arbejde med klassen. 
På mellemtrinnet og i udskolingen er der stor forskel på antallet af elever, der benytter sig af 
klubtilbuddet. Det er meget klasseafhængigt. Af samme grund er klubpædagogens kendskab 
til eleverne ikke ligeså godt som skolepædagogens i indskolingen, hvor langt størstedelen af 
eleverne går i BFO. Og måske vigtigst af alt har skolepædagogen i indskolingen aktivt valgt 
skolen til, mens det ikke er en selvfølgelighed blandt klubpædagoger. 
 
Alt i alt er det altså tydeligt, at pædagogerne generelt, også i indskolingen, mangler den pæ-
dagogiske og didaktiske ballast til at ramme elevernes niveau. Men det er jo sådan set ikke 
overraskende. Den understøttende undervisning ender derfor for ofte i, hvad vi lærere be-
tragter som aktiviteter, der hører fritidslivet til. 
 
Lektiehjælp 
Målet med lektiehjælpen er, at eleverne får tid til at afprøve, træne og udvikle de færdighe-
der og kvalifikationer, som de opnår i den fagopdelte undervisning. 
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På papiret er det en rigtig god ide, men i praksis er der lagt sten på vejen, som ender i skoen. 
Dét, at deltagelse i lektiehjælp, er frivilligt, har gjort det vanskeligt at koordinere mellem 
skole og BFO, og det ustabile fremmøde gør det svært at kvalificere tilbuddet. Ydermere lig-
ger der en forventning fra elever og forældre om, at den enkelte elev modtager personlig 
hjælp og vejledning i forhold til sine lektier. Den forventning er forståelig, men desværre 
umulig at leve op til med de normeringer, som økonomien tillader, og det bliver bestemt 
ikke lettere af, at inklusionsudfordringen også er nærværende i lektiehjælpen. Det er ligele-
des et problem, at flere pædagoger har svært ved at hjælpe eleverne med lektier i de for-
skellige fag, hvilket er et problem, der bare vokser i takt med elevernes alder. Dertil kan man 
yderligere bemærke, at det er uacceptabelt, at forventningerne til den hjælp og bistand, som 
ydes i lektiehjælpen, er markant lavere end til den fagopdelte undervisning.  
 
Bevægelse i undervisningen 
Folkeskolereformen indebærer, at alle elever skal deltage i motion og bevægelse i gennem-
snitligt 45 minutter om dagen. Idræt er derudover blevet et prøvefag. 
 
Kravet om 45 minutters bevægelse er let at forholde sig til på et overordnet plan, men mere 
kompliceret, når det skal udmøntes i praksis. Lige netop her taler reformen særligt tydeligt til 
eleverne. De er ikke i tvivl om, at folkeskolereformen giver dem ret til mere bevægelse. 
Mange lærere er enige i, at mere bevægelse er en rigtig god idé. Flere undersøgelser under-
bygger da også den opfattelse. Når det er sagt, er dette et typeeksempel på, at læreren altid 
står i første række i mødet med eleverne, når der opstilles krav om at ændre på noget, som 
læreren ikke har fået tilstrækkelig støtte og hjælp til at implementere. For selv for garvede 
idrætslærere kan dét, at indføre mere bevægelse i undervisningen, være en udfordring. Det 
tager lang tid at finde på relevante bevægelsesaktiviteter, der fx ligger i naturlig forlængelse 
af atomare beskrivelser af grundstoffer i fysik/kemi eller af litteraturhistorie i dansk. Det er 
en opgave, som i den grad forudsætter mere forberedelsestid, og som bekendt er det mod-
satte desværre sket. Det hænger simpelthen ikke sammen. Af samme grund udfordrer man-
ge lærere tanken omkring bevægelse i undervisningen. Hvornår kan der tales om bevægel-
se? Er det ikke fint, hvis bare undervisningen er varieret, og eleverne fx bevæger sig rundt i 
klassen i CL-strukturer? Det mener de fleste lærere, men eleverne føler sig snydt - måske 
med rette. 
 
Idræt som prøvefag 
Indførelsen af idræt som prøvefag har været en farce. Først langt inde i skoleåret kom prø-
vevejledningen. Det har i den grad presset de 9. klasses lærere, der underviser i idræt. Balle-
rup Kommune har gjort, hvad de kunne for at hjælpe. Der har blandt andet været oprettet 
udmærkede informationskurser om afgangsprøven kort før jul, men det fjerner ikke det 
tidspres og den ekstra opgave, som det medfører. Kravene til faget er øget, og afgangsprø-
ven er meget ambitiøs, hvilket glæder mange idrætslærere, men det skaber også bekymrin-
ger. For det er ikke alle skoler, der prioriterer idrætsfaget højt. Der er behov for en kultur-
ændring i forhold til synet på dette fag, og denne kulturændring understøttes bedst fra le-
derside ved at prioritere linjefagsuddannede lærere i faget og sprede budskabet på skolen 
om, hvor omfattende denne afgangsprøve rent faktisk er. 
 
PLC  
I sammenhæng med folkeskolereformen, men ligeledes som sit eget udviklingsprojekt for-
dret af en lovændring, var 2014 året, hvor skolebiblioteket skulle omdannes til PLC (Pæda-
gogisk Læringscenter). Bagved ligger en idé om at samle flere pædagogiske kompetencer i et 
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fælles kraftcenter, som dermed kan bistå og vejlede lærere og elever inden for områder som 
biblioteksvirksomhed, it, læsning, inklusion, fagdidaktik etc.  
 
Intentionerne er ikke til at tage fejl af, men der er stor forskel på, hvor langt de enkelte sko-
ler er i processen. Det spænder lige fra, at man knap nok er kommet ud over rampen, til 
PLC’er med hjemmeside og adgang til digitale læringsportaler, nyt fra UCC, it-inspiration 
samt adgang til blogs og meget andet. Der er ingen tvivl om, at lærerne ønsker at lægge et 
stort stykke arbejde i at få PLC på skinnerne, men som med alt andet kræver det, at der bli-
ver skabt de fornødne rammer for, at det kan lykkes.   
 
 

5.1.3. Lokalaftalen  
I Ballerup lykkedes det som bekendt at lande en aftale for lærere og børnehaveklasseledere 
på almen- og specialskoler, som parterne kunne se sig selv i. En aftale, som forkaster ar-
bejdstidsbestemmelserne i Lov 409, og erstatter dem med noget for os lærere mere gen-
kendeligt og meningsfuldt. Det har efterfølgende vist sig at have en endnu større positiv be-
tydning, end vi kunne forestille os, da vi forhandlede. Aftalen kan ikke kompensere for re-
formens eklatante underfinansiering, men vi har formået at gøre det mere tydeligt, hvilke 
konsekvenser der hidrører fra folkeskolereformen, og hvilke der hidrører fra Lov 409. Og det 
er bestemt ikke uvæsentligt, når vi skal vurdere, hvor skoen trykker.  
 
Arbejdstid  
Kernen i vores aftale er inddelingen i en tilstedeværelsestid og et professionelt råderum 
samt fastsættelsen af et undervisningsmaksimum på 800 timer. Vi har fra start haft den klare 
opfattelse, at det tydeligt skal fremgå, hvordan tilstedeværelsestiden er berammet, således 
at den enkelte lærer kan få overblik over, hvilket rum der er til at løse andre opgaver i. Alt 
andet er meningsløst, og det har kommunen da også måttet medgive os. Det handler ikke 
om, at vi skal til at tælle timer, men det må kunne forventes, at man som lærer har en fast 
ramme, som gør det muligt at vurdere, om tid og opgaver hænger sammen. Hvis ikke ind-
ramningen foretages, og de andre opgaver er for mange og tunge, vil det kunne udhule det 
professionelle råderum med den konsekvens, at man konstant går og føler, at tiden ikke slår 
til. Det har vi bestemt set eksempler på. Det er ledelsens ansvar at sørge for, at der er sam-
menhæng mellem ressourcer og opgaver. Vi tager med aftalen ansvaret for, at undervisnin-
gen er ordentligt forberedt, og at skole/hjem-samarbejdet har fornødent omfang og kvalitet, 
selvom vi helt utvetydigt mener, at lærernes undervisningsforpligtelse er for stor. Resten af 
opgaverne har ledelsen en særlig pligt til at forholde sig til.    

 
Al begyndelse er svær. Sådan har det været hver gang, der er kommet en ny aftale for ar-
bejdstiden. Og det er immervæk sket (for) mange gange inden for de senere år: mødeplan, 
1=1 (Ballerupaftalen), mødeplan igen, A08 og nu vores lokalaftale. Stabilitet er en mangelva-
re, og det lader 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 skolerne, at man konkret 
finder ud af, hvordan de fungerer. Vi er af den opfattelse, at aftalen de steder, hvor den el-
lers er implementeret korrekt, leverer meget af det, som vi har ønsket. Det er glædeligt. Li-
geså frustrerende er det til gengæld på de skoler, hvor det ikke er lykkedes, 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 
værdifuldt samarbejde med ledelsen, hvor man i fællesskab finder brugbare løsninger. Og vi 
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fortsætter med løbende møder i forhandlingsudvalget og med skoleledere og tillidsrepræ-
sentanter. Det er en rigtig sund måde at håndtere de konstante forandringer på.  
 
På ét arbejdstidsområde har vi desværre ikke kunnet nå overens med kommunen; afgangs-
prøver og censur. Skolelederne har stædigt fastholdt, at det var noget, som de selv ville 
håndtere lokalt, gerne individuelt med de involverede lærere. Og der kan desværre ikke la-
ves en aftale, hvis den ene part ikke er interesseret. Det er ganske problematisk og lodret 
imod BLF’s politik. Meget tyder da også på, at foråret på den baggrund bliver unødigt kaotisk 
for de lærere, som fører til prøve. Vi ønsker en fællesaftale for afgangsprøver og censur. Som 
et led i den bestræbelse, fremlægger vi et forslag til resolution på generalforsamlingen.  
 
Isoleret set kan det dog ikke rokke ved, at vi generelt i Ballerup har en aftale, som sikrer en 
forberedelsesmængde med en sådan volumen, at den kan forsvares. Og vi er tilmed sikret 
den fornødne fleksibilitet. Tilsammen gør det, at vi fortsat kan betegne lærerne som profes-
sionsudøvere. Ulykkeligt er det dog, at folkeskolen, med de meget forskellige lokale ramme-
vilkår for arbejdstiden, nu er kastet i kløerne på de frie markedskræfter, da lærerne helt na-
turligt søger derhen, hvor vilkårene er de bedste. Rekrutteringskonsekvenserne vil forhå-
bentlig før eller siden føre til, at kommunerne igen bliver interesseret i at drøfte arbejdstid. 
 
Løn  
En arbejdstidsaftale uden en lønaftale er ikke meget værd, så derfor hørte det sig til, at vi 
som en del af lokalaftalen blev enige om en lønaftale. Lønaftalen fastholder Balleruplærere 
som lønførende, og den har tilmed vist sig at medføre en procentvis pænere lønfremgang 
end i de fleste andre kommuner. Det skyldes formentlig, at vi har aftalt et fast undervisnings-
tillæg for at undgå en masse bureaukrati og sikre, at pengene faktisk bliver udmøntet.  
 
 

5.1.4. Ny skolestruktur og styrelsesvedtægt   
Året bød på mange og lange drøftelser om først administrationens, siden politikernes, for-
slag til ny skolestruktur. Det har været en sejtrækker af de helt store, og vi har gennemgåen-
de været meget kritiske over for planerne. Som vi formulerede i indledningen til vores hø-
ringssvar: ”Vi kan ligeså godt starte med at røbe, at Ballerup Lærerforening har den indstil-
ling, at forslaget til ny skolestruktur bør trækkes tilbage, da vi har ualmindelig svært ved at 
finde initiativer i forslaget, som overbeviser os om, at det vil medføre en bedre folkeskole i 
Ballerup. Vi deler opfattelsen af, at skolerne vil profitere af mere nærværende og fagligt fun-
deret ledelse, men kan ikke se det opfyldt med dette forslag. Vi føler os fristet til at kalde det 
et uambitiøst politisk kompromis, hvor enigheden og ønsket om at fremstå handlekraftig har 
vejet tungere end forslagets indhold (...)”. 
 
Helt grundlæggende mener vi, at det er problematisk med en skole på flere matrikler. Vi har 
fortsat til gode at se eksempler på, at den organisering af folkeskolen har skabt højere kvali-
tet. Mange, særligt landkommuner, har af nød organiseret sig sådan med henblik på at opnå 
økonomiske besparelser, men det er netop sket af nød. Vi står ikke længere i Ballerup på den 
brændende platform, at der skal spares på folkeskolen, og derfor skal vi oprigtigt tro på, at 
vidtgående ændringer vil medføre en bedre folkeskole. Vi står i disse år med historisk mange 
nye opgaver og udfordringer i folkeskolen, og en gennemgribende forandret skolestruktur 
kan på nuværende tidspunkt få bægeret til at flyde over.  
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Udover problemstillingen med at have en skole på flere matrikler, har vores betænkelighe-
der vedrørt emner som skoleledelse, inklusion, struktur og organisation, klassedannelse, 
specialundervisningsområdet, ikke mindst Ordblindeinstituttet, og 0-25 års perspektivet.  
 
Uagtet, hvad samtlige faglige organisationer og mange MED-udvalg anbefalede, traf kom-
munalbestyrelsen på mødet i november beslutning om at gennemføre den planlagte skole-
struktur allerede fra næste skoleår. Styrelsen var forbi med underskrifter og ørepropper for 
at vise vores tydelige frustration og afstandtagen.  
 
I forbindelse med den nye skolestruktur har det været nødvendigt at beslutte en ny styrel-
sesvedtægt. I indledningen i vores høringssvar skrev vi følgende:  
 
”Det er vores opfattelse, at materialet gennemgående fremstår ufærdigt og mangelfuldt. Og 
vi må nøgternt konstatere, at detaljeringsgraden står tilbage for tidligere tiders styrelsesved-
tægter. Forklaringen er forhåbentlig den fortravlede proces, men vi kan desværre sidde tilba-
ge med den fornemmelse, at der reelt er tale om, at kommunen ikke er fornødent inde i de-
taljerne eller bevidst om retningen. Forholder det sig sådan, er det mere end foruroligende. 
 
Vi er desuden dybt betænkelige ved en af de bagvedliggende hensigter med skolestrukturen; 
nemlig at skolerne skal organiseres sådan, at de bedre modsvarer den kommunale center-
struktur. For os at se er det en organisationsform, som har medført en nedtoning af forvalt-
ningernes specifikke faglighed til fordel for et uforholdsmæssigt stort fokus på overordnede 
sammenhænge, strategiske og tværgående interesser samt koordinering og kommunikation. 
Det er ganske problematisk. Og den udvikling skydes nu ud i det yderste led med stor fare for, 
at skolens formål bliver stadigt mere diffust (…)”.   
 
I høringssvaret forholdt vi os i øvrigt til ressourceudmeldingen, kvalitetsmål, fælles kommu-
nale tilbud, specialundervisningsområdet, indskrivning i skole, skolebestyrelsen, fælles rådgi-
vende organer og mødefora, stillingsprofiler for skoleledelser, økonomien bag skolestruktu-
ren, fremtidige arbejdsvilkår og procesplanen.   
 
Det ville komme for vidt at gengive det samlede indhold her, hvorfor vi har valgt at henvise 
til vores hjemmeside, hvor både høringssvar og læserbreve kan findes.  
 
For øjeblikket står den på ansættelsesrunder i forbindelse med ansættelsen af de kommen-
de distriktsskoleledere samt fusions- og medarbejderoverdragelsesplaner på skolerne. Pro-
cessen er stærkt komprimeret, og der er konstant tale om det muliges kunst, hvilket selvsagt 
ikke er gode betingelser for oplevelsen af en ordentlig proces.      
 
 

5.1.5. Ny lokal MED-aftale 
Da vi startede forhandlingerne tilbage i august 2013, var det kommunens udtalte forvent-
ning, at vi skulle nå at forhandle en ny aftale på plads, som kunne træde i kraft pr. 1. januar 
2014. Sådan gik det ikke, og selvom det har taget længere tid, end det nødvendigvis havde 
behøvet, var det nok vel optimistisk at tro, at en så omfattende aftale kunne forhandles på 
plads så hurtigt. Nu er det efterhånden sikkert og vist, at vi får en ny MED-aftale. I skrivende 
stund kan det i hvert fald konstateres, at der er indkaldt til det forventeligt sidste møde i 
forhandlingsorganet den 4. marts, hvor vi meget gerne skulle lande aftalen. At processen her 
til sidst blev yderligere trukket ud, hænger sammen med beslutningerne på skoleområdet, 
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som nødvendiggjorde forhandlinger om den fremtidige MED- og TR-struktur. Derudover tog 
arbejdet med arbejdsmiljødelen længere tid, end kommunen havde villet se i øjnene, selvom 
vi fra organisationernes side hele tiden har påpeget, at det er et kompliceret område, som 
mange andre MED-aftaler er faldet på, når de har skullet godkendes af parterne, KL og KTO.  
 
Aftalen skal lige have underskrifter på, før sløret for alvor kan løftes for formuleringerne, 
men det kan godt afsløres, at vi er enige om, at effektivitet, engagement og kvalitetsbe-
vidsthed bedst opnås ved, at medarbejderne deltager i beslutningerne om rammerne for 
arbejdet. Vi opfatter MED-bestemmelse, MED-indflydelse og arbejdsmiljøarbejdet som en 
integreret del af ledelse, der er en proces, som sker i mange sammenhænge og med mange 
deltagere. Ledelse sker altså i samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og det er hensig-
ten med MED-aftalen at sikre, at MED er og bliver et reelt samarbejdsforum for både med-
arbejdere og ledere.  
 
 

5.1.6. Strategi for Læring, Udvikling og Trivsel  
BLF har været repræsenteret ved formanden i den styregruppe, som skulle udarbejde en ny 
inklusionsstrategi. Sådan kom den dog ikke til at hedde, men den fik i stedet navnet ”Strategi 
for Læring, Udvikling og Trivsel” (SLUT). 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 at rumme, og i stedet rette fokus mod helheden og det forebyggende.  
 
Inklusion er et afsindigt komplekst område, hvor ressourceniveauet for eksempel ikke er helt 
uvæsentligt. I Ballerup er der siden 2008 forsvundet godt 80 lærerstillinger, svarende til 12-
14 %. I denne periode har stadigt flere elever med vanskeligheder fundet vej ind i klassevæ-
relserne. Så det er sådan set ikke mærkeligt, at inklusionsindsatsen er problematisk.  
 
Vi havde håbet, at den nye strategi i langt højere grad ville basere sig på praksis, men det 
lykkedes desværre ikke at komme igennem med det i selve ”strategien”. I vores høringssvar 
skrev vi blandt andet:  
 
”Strategien har syntes at være at visitere børn med særlige behov til billigere undervisning 
ledsaget af et ureflekteret håb om, at lærerne nok på et tidspunkt opbygger viden og erfaring 
til at håndtere både den individuelle specialpædagogiske opgave og undervisningsopgaven 
for hele klassen. Det er utopi – ikke mindst, fordi der i takt med, at viden og erfaring opbyg-
ges i den inkluderende folkeskole, tilføres stadig flere børn med mangeartede og særlige be-
hov til den enkelte klasse. Der har med andre ord været tale om kronisk utilstrækkelige ram-
mer for en reel inklusion (...)”     
 
”Lad det være sagt med det samme; vi har meget svært ved at finde initiativer i den nye stra-
tegi, som betrygger os i, at vi for alvor er på rette spor. Ballerup Lærerforening har været 
repræsenteret i styregruppen for en ny inklusionsstrategi gennem det seneste års tid, og på 
den baggrund ved vi, at kommunen har gjort sig flere og langt mere nuancerede overvejelser, 
end hvad der fremgår af materialet. Vi vil gå så langt som til at sige, at materialet ikke kan 
betegnes som en strategi, men i bedste fald som en lettere uklar vision. Og endnu én af den 
slags har vi slet ikke brug for. Vi har flere gange tidligere, og i andre sammenhænge, efter-
lyst, at kommunale strategier og modeller generelt udarbejdes med en bedre balance mellem 
konstruktion og realisme. Vi savner simpelthen, at afsættet tages i den viden og de erfarin-
ger, som de fagprofessionelle allerede har. Man skal ikke undgå ’besværet’ med at lytte til 
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dem, som står med opgaven, men derimod værdsætte, at det virkelighedsnære sikres en 
fremtrædende plads i strategiarbejdet (…)”  
 
”Vi savner konkrete initiativer, værktøjer og handlingsplaner. Og vi deler ikke opfattelsen af, 
at disse mest logisk udspringer af en vedtaget strategi. En strategi skal være konkret, anvise 
retning og lancere initiativer. Det kunne eksempelvis være i form af en: 

 Klar og ensartet linje i ansvarsfordelingen og varetagelsen af den ofte store admini-
strative og kommunikative opgave i forbindelse med elever med særlige behov. 

 Indførelse og understøttelse af en model til pædagogisk og faglig refleksion og vurde-
ring, fx LP. 

 Ensartethed i ressourcecentrenes organisation og vejledning, herunder muligheden 
for at kunne tilbyde kortere eller længere specialundervisningsforløb eller -grupper.  

 Mere vidtgående og tværkommunal anvendelse af Kompetencecenterets ekspertise.  

 Prioritering af fælleskommunale netværk for ressourcepersonerne. 

 Klarere beskrivelse af C-BUR’s tilbud og ydelser, og at disse tager udgangspunkt i de 
fagprofessionelles behov.            

 
Den nye strategi ønsker at fokusere på alle børns udvikling, læring og trivsel. Det sigte er an-
erkendelsesværdigt, men det er kun noget værd, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og 
følges op af de nødvendige foranstaltninger (…)” 
 
Vi henviser i øvrigt til vores høringssvar, som kan læses i sin helhed på hjemmesiden.  
 
 

5.1.7. De mindre medlemsgrupper 
Efter lockouten i 2013, hvor flere af de mindre medlemsgrupper følte sig overset, har DLF 
haft en særlig opmærksomhed på de grupper, da de desværre hurtigt bliver glemt i mæng-
den. BLF har selvfølgelig den samme forpligtelse til at varetage disse medlemmers vilkår og 
interesser.  
 
Tale/høre-lærerne/logopæderne og de pædagogiske vejledere 
Tale/høre-lærerne i PPR (C-BUR) har taget navneforandring og betegnes nu ’logopæder’, 
Den tale-pædagogiske indsats bliver i dag udført af en række forskellige fagligheder: lærere 
med efteruddannelse, pædagoger med efteruddannelse, universitetsuddannede, etc. På 
uddannelsesstederne og i flere og flere kommuner er faggruppens titel ændret. Det er mere 
og mere almindeligt at anvende betegnelsen ’logopæd’ som stillingsbetegnelse frem for ’ta-
le‐pædagoger’, ’tale‐høre‐lærere’ eller ’audiologopæder’. Stillingsbetegnelsen harmonerer 
desuden med, at der i uddannelsen og i praksis ikke er mange opgaver eller stor viden om 
høredelen. For denne specialiserede del samarbejdes der oftest med en høreteknisk klinik. 
 
Logopæderne og de pædagogiske vejledere stod, ligesom lærerne på skolerne, i den situati-
on, at deres arbejdstid skulle planlægges efter bestemmelserne i Lov 409, hvis ikke vi nåede 
til enighed om noget andet. Det gjorde vi heldigvis, idet vi var enige om at forlænge den A08-
lignende aftale med et år. Også lønaftalen blev uændret videreført. Det betyder, at vi her i 
foråret skal til at forhandle logopædernes vilkår, og det er faktisk ikke på nuværende tids-
punkt til at sige, hvor vi lander, da arbejdsopgaverne har ændret sig så meget de senere år, 
at det kan vise sig nødvendigt at tænke det hele forfra.    
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LC-psykologerne 
Kommunen opsagde tilbage i efteråret 2013 LC-psykologernes lønaftale, fordi de mente, at 
den var for dyr for dem. Der er ingen tvivl om, at lønaftalen hørte til blandt de absolut bed-
ste, hvorfor det ikke kom helt bag på os, at kommunen havde en opmærksomhed på det 
område. Forhandlingerne var ikke uden sværdslag, men vi formåede til sidst at nå en lønafta-
le, som vi fortsat kan stå inde for. Og de psykologer, som var ansat på det tidspunkt, hvor 
den nye aftale blev indgået, har fået lavet en personlig ordning, som betyder, at deres løn-
forhold ikke er blevet berørt.     
 
PD i kost, ernæring og sundhed  
2014 skulle blive året, hvor vi fik vores første medlemmer inden for området ’kost, ernæring 
og sundhed’. Der er tale om medlemmer, som typisk ikke er direkte beskæftiget inden for 
folkeskolen, men derimod udfører undervisningsopgaver inden for ældre- og plejeområdet 
eller kostvejledning af borgere, herunder børn og unge. Vi har i år fået to medlemmer på 
området, men kommunen forudser, at der kan komme flere til de kommende år. I første 
omgang har vi valgt at forhandle deres løn individuelt, og vi er kommet igennem med nogle 
ganske fornuftige aftaler. Desværre er deres overenskomst ikke særlig god, så det lokale 
forhandlingsudgangspunkt er ugunstigt, men det arbejdes der på her ved OK15. Hvis grup-
pen vokser sig større, vil vi naturligvis stille krav om, at der laves en forhåndsaftale (kollektiv 
aftale), som det er tilfældet for alle andre medlemsgrupper i BLF.   
 
 

5.1.8. Virksomhedsoverdragelse af 10. klasse 
Kommunen har længe haft en ambition om, at andelen af elever, der vælger 10. klasse, skal 
nedbringes til maksimalt 25 %. Som et led i den bestræbelse, blev der i sensommeren indgå-
et en driftsaftale med CPH Wests afdeling i Ballerup om at overtage 10. klasse (TALENT:10). I 
vores høringssvar udtalte vi blandt andet: 
 
”Vi er naturligvis ikke blinde for, at 10. klasse i efterhånden en del år har været ugleset af 
både politikere og interesseorganisationer, som ikke tillægger 10. klasse nogen større værdi, 
men primært opfatter det som en unødvendig merudgift. Ikke desto mindre er vi ganske op-
taget af, at 10. klasse for mange elever er et både nødvendigt og værdifuldt tilbud. Det er 
vores opfattelse, at 10. klasse tjener mindst 3 formål og fortsat bør gøre det:  

 Styrkelse af den enkelte elevs modenhed 

 Faglig opkvalificering  

 Afklaring ift. fremtidig uddannelsesvej 
 
10. klasse skal funderes på den brede faglighed og dannelse, og vi kan være bekymrede for, 
at man ved en placering på en handelsskole over tid udvikler et 10. klassetilbud, som ikke 
lever op til lovens bestemmelser. Der skal derfor føres et fornødent tilsyn. 
 
Vi vil følge processen tæt og er ganske spændte på at se, hvordan det kommende 10. klasse-
tilbud vil komme til at tage sig ud. Vi deler i hvert fald til fulde ønsket om, at de elever, som 
vælger 10. klasse, oplever et skoletilbud af højeste kvalitet (…).” 
 
Den politiske proces og høringen i MED-systemet var rodet, men for de af vores medlem-
mer, som konkret var berørt, skal det bemærkes, at kommunen og CPH West gennemførte 
en proces, som var både seriøs og ordentlig. BLF var bisidder for de medlemmer, som kon-
kret skulle forholde sig til, om de ønskede at være en del af det kommende 10. klassestilbud, 
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eller om de ønskede at fortsætte i Ballerups skolevæsen. Alle vores medlemmer var af den 
opfattelse, at det nye 10. klassestilbud virkede meget spændende og kunne sagtens se sig 
undervise i 10. klassen fremover. Helt uvæsentligt var det imidlertid ikke, at man ved over-
gang til den overenskomst, som Handelsskolernes Lærerforening har på området, kunne 
forvente en lønnedgang på minimum 3-4.000 kr. om måneden. To ud af vores fire berørte 
medlemmer valgte at følge med over på CPH West.    
 
 

5.1.9. Efter- og videreuddannelse   
Efter- og videreuddannelse har været temmelig forsømt de senere år. Med folkeskolerefor-
men er der dog nu kastet lys på området, men desværre er ressourcerne alt for små.  
 
Aftale for efter- og videreuddannelse  
Helt ind til det sidste manglede vi afklaring på efteruddannelsesspørgsmålet. Generalforsam-
lingen havde sendt en klar besked til kommunen om, hvordan vi ser på efteruddannelsesvil-
kår. Vi stod meget langt fra hinanden undervejs i forhandlingerne, og vi var oprigtigt i tvivl, 
om vi ville havne i den ulykkelige situation, at vi så os nødsaget til at anbefale medlemmerne 
ikke at tage efteruddannelse, fordi vilkårene ville være for dårlige. Heldigvis fandt vi hinan-
den til sidst – ikke mindst, fordi de faglige klubber pressede godt på – og der blev aftalt nogle 
fornuftige rammer, hvor kommunen betaler både kursusafgift og arbejdstid. Aftalen er ikke 
guldrandet, men vi kan bestemt stå inde for den, og hvad der er ligeså væsentligt; alle sikres 
ensartede vilkår for, hvordan man tager efteruddannelse. Efteruddannelsessagen er et ek-
semplarisk eksempel på, at forhandlere ikke er stærkere, end medlemmerne gør dem. Og i 
denne sag stod medlemmerne i Ballerup endnu engang sammen i bestræbelserne på at op-
nå rimelige og ensartede vilkår, selvom den logiske konsekvens er, at færre lærere har fået 
tilbudt efteruddannelse, da den økonomiske ramme forblev uændret.  
 
Folkeskolereformens varslede kompetenceløft 
Målsætningen om fuld linjefagsdækning giver en del udfordringer. Udover at økonomien på 
ingen måde forslår, så er spørgsmålet, hvordan man løser en så omfangsrig opgave? Vi har i 
foråret 2014 nedsat et lokalt kompetenceudvalg i Ballerup, som består af forvaltningen, Sko-
lelederforeningen, BUPL og BLF. Udvalget mødes jævnligt, og intentionerne er gode, men 
opgaven er meget kompleks. For nuværende tegner der sig et billede af, at opgaven gribes 
sådan an, at der fokuseres på dels linjefagsdækningen, dels den understøttende undervis-
ning – med bevægelseskravet i centrum. Skolelederne har foretaget den første vurdering af, 
hvem der skal kompetencevurderes, og hvem der skal sendes direkte på uddannelse. Men 
der er også den mulighed at ansætte sig ud af nogle af problemerne eller lukke huller gen-
nem frivillige forflyttelser. Det er under alle omstændigheder endnu et eksempel på, at lov-
giver lover mere, end der er finansiering til at holde. 
 
A.P. Møller-projektet 
Egedal, Furesø og Ballerup Kommuner har søgt og fået A.P. Møllerfondsmidler til et 3-årigt 
tværkommunalt projekt i samarbejde med de tre lærerkredse. Årgangsteams tilbydes 18-
timers forløb med en mentor om it-didaktik, hvor det er valgfrit for teamet, hvad mentoren 
skal bruges til (fag, forløb, trivsel osv.). I Ballerup skal projektet foregå på mellemtrinnet. 
Indeværende skoleår fungerer som pilotprojekt, hvor der afprøves og justeres for nogle få 
teams. De to næste skoleår involverer alle årgangsteams på mellemtrinnet. BLF sidder med i 
en styregruppe, der følger projektet. 
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5.2. Arbejdsmiljøforhold 
 
 

5.2.1. Den nye virkelighed 
Den nye virkelighed efter lockouten og lovindgrebet har gjort, at arbejdsmiljøudvalget har 
haft en særlig opmærksomhed på de konsekvenser, der er fulgt med ændringen i lærernes 
arbejdstid. Det være sig samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsen-
tant, lærerarbejdspladser samt opgaveoversigter og sammenhæng mellem arbejdstid og -
opgaver. 
 
Samarbejdet mellem TR og AMR 
Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten skal vægtes højt, 
da det er via deres deltagelse i MED-udvalget, vi kan få indflydelse. Derfor har vi på vores 
halvårlige møder, og ikke mindst på BLF’s temadag med arbejdsmiljørepræsentanterne, haft 
fokus på, hvordan samarbejdet kan styrkes. På nogle skoler er der oprettet faglige klubråd, 
eller lignende samarbejdsfora bestående af de tillidsvalgte, i et forsøg på at styrke samarbej-
det. Både arbejdsmiljøudvalget og formandskabet vil også fremadrettet have stor fokus på 
en styrkelse af dette samarbejde, som igen i forbindelse med den nye skolestruktur kan få en 
afgørende betydning for medarbejdernes indflydelse på deres arbejde og arbejdsmiljø. 
   
Lærerarbejdspladser 
På nogle skoler er man langt i processen med at etablere arbejdspladser for lærerne, mens 
andre skoler nærmest ikke er kommet i gang. Da vores lokalaftale er en 2-årig overgangsaf-
tale, er det fortsat vigtigt, at der på skolerne arbejdes med at etablere lærerarbejdspladser. 
Arbejdsmiljørepræsentanterne har i netværket inspireret hinanden både i forhold til proces-
sen og i forhold til behov, krav og muligheder. Nogle arbejdsmiljørepræsentanter oplever 
imidlertid, at det er svært at trænge igennem til ledelserne i forhold til at igangsætte proces-
sen. 
 
Opgaveoversigter og fordeling af øvrige opgaver 
Det er vigtigt, at der er en større bevågenhed på den arbejdsmiljømæssige side af arbejdsti-
dens planlægning, når man ikke længere kan se, hvor meget tid man har til at løse opgaver-
ne. Det står klart, at det – helt som frygtet – er svært at fordele opgaver retfærdigt, når der 
ikke længere er tidsfaktoren at forholde sig til, og opgavefordelingen har vist sig meget for-
skellig både fra skole til skole, men også fra lærer til lærer på den enkelte skole. Det er tyde-
ligt, at nogle skoleledelser er lykkedes bedre med opgavefordelingen end andre. 
 
 

5.2.2. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøet ude på skolerne er generelt under hårdt pres disse år. Inklusion, forkromede 
projekter, ny ledelsesstil, folkeskolereform og en presset arbejdstid er blot nogle af de ele-
menter, der presser lærerne. 
 
Langtidssygemeldinger 
Der er ingen tvivl om, at lærerjobbet er hårdt, og hvert år oplever lærere – også i Ballerup – 
at de bliver syge af at gå på arbejde. Vi har i år haft særlig fokus på, om antallet af langtids-
sygemeldinger ville stige. Modsat mange andre steder i landet er der ikke noget, der tyder 
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på, at sygefraværet på skolerne i Ballerup generelt er steget, hverken hvad angår sygefravær 
af længere eller kortere varighed. Det bekræfter os i to antagelser:  
 

1. Det er ofte de svære inklusionsopgaver, lærerne står med ude i klasserne, som er 
skyld i langtidssygemeldinger – de opgaver er der stadig, og vi ser fortsat sygemeldin-
ger som følge heraf.  
 

2. En arbejdstidsaftale, hvor der er et undervisningsmaksimum, fleksibilitet, ressourcer 
bundet op på forberedelsestiden og lærerens professionelle råderum og ikke mindst 
et fornuftigt samarbejde mellem lærerforening og forvaltning/politikere, påvirker ar-
bejdsmiljøet og sygefraværet i en positiv retning. 

 
Arbejdsskader 
Arbejdsmiljøudvalget følger udviklingen i arbejdsskadeanmeldelserne. Vi arbejder på at ens-
rette proceduren for anmeldelser, så det bliver gjort på samme måde og i samme skemaer 
på alle skolerne. En sådan ensretning vil hjælpe os til at føre statistik på området. Antallet af 
anmeldelser på baggrund af vold og trusler er på nogle skoler højt. Det er interessant, om 
der er en sammenhæng med den inklusionsindsats, der indtil nu har været og de mange 
anmeldelser.  
 
Især i indskolingerne opleves det, at presset er blevet større. Der er kommet flere børn med 
diagnoser og flere børn, der har behov for en særlig indsats og opdragelse, når de starter i 
skole. Trods netværksmøder en masse kan det være svært at få egentlig hjælp til at løse op-
gaverne, og lærerne oplever ofte at stå meget alene med udfordringerne ude i klasserne. 
 
Arbejdsmiljøuddannelse 
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter gennemfører en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. 
Efterfølgende er arbejdspladsen forpligtet på, at arbejdsmiljørepræsentanter årligt får til-
budt supplerende uddannelse. Det har haltet med den supplerende uddannelse i Ballerup. 
Derfor arrangerede arbejdsmiljøudvalget, i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne, 
på kommunens vegne supplerende arbejdsmiljøuddannelse i foråret 2014 med overskriften: 
”Arbejdsmiljø i en tid med omstilling og udvikling”. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøle-
dere var også inviteret, og i alt deltog godt 30 personer på en vellykket uddannelsesdag på 
Villa Blide. 
 
De af Arbejdsmiljøudvalgets styrelsesmedlemmer, der er tillidsrepræsentanter, og derfor 
ikke tidligere har været på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, var i det sene efterår af 
sted på uddannelsen, hvilket er en stor styrkelse af udvalget.   
 
Ved udgangen af skoleåret 13/14 takkede et af Arbejdsmiljøudvalgets mangeårige medlem-
mer af og gik på pension. Lars Worm fra Måløv Skole har gennem en lang årrække siddet 
som arbejdsmiljørepræsentanternes medlem i Arbejdsmiljøudvalget og i kommunens ar-
bejdsmiljøudvalg på sektorområdet. Tak til Lars for hans store indsats. Kasper Raabjerg Niel-
sen fra Grantofteskolen indtrådte som ny repræsentant i kredsens arbejdsmiljøudvalg og i 
arbejdsmiljøunderudvalget under sektorudvalget i C-SI, men da Kasper netop har fået en 
anden stilling uden for kommunen, skal der snarest vælges en ny repræsentant af og blandt 
arbejdsmiljørepræsentanterne. 
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Lærerens Dag 
Igen i år markerede Ballerup Lærerforening ’Lærerens Dag’ den 5. oktober ude på de enkelte 
skoler, hvor tillidsrepræsentanterne havde sørget for lidt lækkert til lærerne i form af kage, 
morgenbrød eller lignende. Også Ballerup Kommune har gjort det til en tradition at aner-
kende medarbejderne på skolerne ved at uddele æbler, og på nogle skoler markerede ledel-
ser og/eller skolebestyrelser også dagen. 
 
 

5.2.3. APV 
Minimum hvert 3. år, og altid i forbindelse med store ændringer på arbejdspladsen, skal der 
udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV). Begge forhold var i år aktuelle på Ballerups sko-
ler, og arbejdet med APV’erne har da også fyldt meget i efteråret; både i Styrelsen, i ar-
bejdsmiljøudvalget og ikke mindst ude på skolerne, hvor særligt MED-udvalgene og ar-
bejdsmiljøgrupperne har været optaget af forberedelse, gennemførsel og ikke mindst efter-
behandling af henholdsvis den psykiske og fysiske APV. 
 
Social kapital 
I efteråret blev der i kommunen gennemført en fælles digital måling af den sociale kapital, 
hvor medarbejderne skulle vurdere ”samarbejde”, ”tillid og retfærdighed” samt ”kerneopga-
ven og din trivsel”. 
 
Resultatet for skolerne lå i gennemsnit på 2,7 af 4 med et spænd fra 2,0 til 3,0. Processen 
med at fortolke resultaterne blev besværliggjort en del af, at kommunen ikke havde forholdt 
sig ret meget til den del af processen. Man gav udtryk for, at det var en nulpunktsmåling, og 
man ønskede ikke en sammenligning af resultater og ej heller at forholde sig til, hvad der var 
et godt og et dårligt resultat. Via Danmarks Lærerforening fik vi kontakt til Professor Tage 
Søndergaard Kristensen, som gav Arbejdsmiljøudvalget den fornødne hjælp til at tolke talle-
ne. Efterfølgende har kommunen erkendt, at processen med efterbehandlingen ikke har 
været god nok, og kommunen har derfor selv været i dialog med Tage Søndergaard Kristen-
sen, som har præciseret, at følgende rettesnor til den overordnede vurdering af resultaterne 
kan bruges: 0-2,2 = lav social kapital, 2,3-2,9 = middel social kapital og 3-4 = høj social kapi-
tal. De skoler, der ligger på 2,5 eller derunder, er blevet påbudt at modtage hjælp fra kom-
munens konsulenter. 
 
I skolernes samlede resultat kan det på den positive side ses, at medarbejderne generelt 
oplever, at: 

 der er et godt samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen 

 nye medarbejdere hjælpes til rette på arbejdspladsen  

 de ansatte i almindelighed stoler på hinanden 

 der er høj kvalitet i det arbejde, der udføres 
 
På den negative side oplever medarbejderne generelt ikke, at: 

 de bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen 

 arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde 
 
Derudover opleves det på flere skoler ikke, at: 

 de ansatte kan stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 

 de ansatte anerkendes for et godt stykke arbejde 
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Der forestår i skrivende stund et stort arbejde på skolerne med at udarbejde handleplaner, 
nogle steder i samarbejde med kommunens konsulenter. Disse skal være færdige medio 
januar og sendes til Sektorudvalget for Skoler og Institutioner. Implementeringen af handle-
planerne skulle gerne medføre en højere social kapital på skolerne, så medarbejdernes triv-
sel øges. Til september påtænker kommunen at gennemføre social kapital-måling nr. 2. 
 
Fysisk APV 
Efter social kapital-målingen, som udgjorde den psykiske APV, skulle den fysiske APV gen-
nemføres. Her var det op til den enkelte arbejdsplads at finde en passende metode. På et 
fællesmøde med skolernes arbejdsmiljørepræsentanter i efteråret udarbejdede vi et forslag 
til, hvordan en fysisk APV kunne skrues sammen. Dette udkast blev behandlet i sektorudval-
get, og blev dét, vi anbefalede skolerne at bruge. Også til den fysiske APV er arbejdsmiljø-
grupperne ude på skolerne i gang med at udarbejde handleplaner, som skal sendes til Sek-
torudvalget. Handleplanerne er et arbejdsredskab, som der skal handles ud fra, så det ikke 
blot bliver et fint papir med hensigtserklæringer gemt væk i en støvet mappe på kontoret. 
Det er præcis dét, der altid er udfordringen i arbejdsmiljøarbejdet. 

 
 

5.3.4. Skolesager 
Særligt to folkeskoler (Egebjergskolen og Grantofteskolen) har i år præget billedet, når det 
handler om skoler med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det var også de to skoler, som skilte sig 
særligt ud på den negative side med resultater på henholdsvis 2,0 og 2,2, da resultaterne fra 
social kapital-målingen blev offentliggjort. Men også på Maglemosen var der en lav score i 
målingen af den sociale kapital. Det skyldtes primært lave værdier i forhold til tilliden til og 
samarbejdet med ledelsen. Der har som et led i den handleplan, der efterfølgende er blevet 
lavet, været et frugtbart samarbejde med en af kommunens konsulenter, og der er iværksat 
en række konkrete tiltag, som har til formål at rette op på forholdene. Det er bemærkelses-
værdigt, at den stedlige arbejdsmiljørepræsentant, som i øvrigt er medlem af SL (Socialpæ-
dagogernes Landsforbund), umiddelbart efter at resultatet forelå, rettede henvendelse di-
rekte til Hovedudvalget og fik et venligt svar fra borgmesteren. I det efterfølgende arbejde 
med udarbejdelse af handleplan har Maglemosens ledelse taget opgaven yderst alvorligt. 
 
Egebjergskolen 
På Egebjergskolen har samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse gennem det seneste år 
været præget af mistillid. Man gik skoleåret i møde med planer om fleksible skemaer på 
trods af, at lærerne havde udtrykt meget stor bekymring. Hensigten var, at en lærer fra hver 
årgang skulle administrere skemaerne. Da lærerne mødte på arbejde mandag den 4. august, 
var der derfor ikke lavet skemaer til elever og lærere, og tanken var, at de skulle laves på et 
skemakursus om onsdagen. Det viste sig imidlertid, at det ikke var muligt at lave skemaerne 
på så kort tid, og plan b blev, at skolens administrative leder blev sendt hjem med besked 
om at lave skemaerne til om mandagen. Således gik det til, at lærere og elever mødte op 1. 
skoledag uden skemaer. Siden har lærere og elever skullet forholde sig til 5 nye skemaudga-
ver for hele skolen, alle lavet i hastværk og sendt ud med mange fejl. Lærere har f.eks. ople-
vet at skulle undervise to klasser på forskellige årgange i forskellige fag samtidig, to klasser i 
fysiklokalet samtidig, pædagoger der først startede flere uger inde i skoleåret med den kon-
sekvens, at en del understøttende undervisningstimer var uden voksenbemanding. Disse og 
lignende fejl har løbende præget skemaerne. Det er klart, at sådanne arbejdsforhold giver en 
enorm utryghed og frustration hos de ansatte, som desværre også har betydet, at sygefra-
været på Egebjergskolen er steget markant dette skoleår. 
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Grantofteskolen 
Grantofteskolen har i det forgangne år haft store arbejdsmiljømæssige udfordringer. Ar-
bejdstilsynet (herefter AT) var i starten af august på besøg for at følge op på de to afgørelser 
fra AT, skolen havde haft siden foråret 2013. AT anerkendte, at der var iværksat tiltag fra 
skolens side, men vurderede, at de tiltag, som Grantofteskolen havde iværksat, ikke på tids-
punktet for evalueringen af effekten i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold 
og trusler om vold samt forebygget helbredsmæssige konsekvenser af høje følelsesmæssige 
krav i arbejdet. Medarbejdergruppen havde i hele processen gjort opmærksom på misfor-
holdet mellem ressourcerne på skolen og den store inklusionsopgave, skolen skal løfte samt 
sammenhængen mellem denne opgave og afgørelserne fra AT. Tiltagene i handleplanerne 
var så at sige dem, som ledelse og medarbejdere kunne blive enige om, men altså langt fra 
tilstrækkelige til at afhjælpe problemerne. Derfor kom det ikke som en overraskelse for 
medarbejdergruppen, at AT vurderede, at der stadig er store problemer med det psykiske 
arbejdsmiljø, og at der fortsat er brug for skærpet opmærksomhed omkring skolen. Grantof-
teskolen har derfor fortsat to påbud fra AT med følgende ordlyd: 
 

1. At forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet. 
Virksomheden skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikker-
heds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Virksomheden skal derfor forebygge risikoen 
for vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdet med elever på Grantoftesko-
len. 
 

2. At sikre at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer medarbejdernes sik-
kerhed og sundhed.  
Virksomheden skal sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke - hverken på 
kort eller lang sigt - forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed i forbindelse 
med arbejdet med elever på Grantofteskolen. 

Begge påbud skal være efterkommet senest d. 1. april 2015. 

Arbejdet med udarbejdelsen af handleplaner er i skrivende stund i gang og indeholder 
blandt andet en beslutning om at uddanne et antal lærere og pædagoger i psykisk første-
hjælp, samt at hele medarbejdergruppen får undervisning i konflikthåndtering samt fore-
byggelse. 

Social kapital-målingen i september viste ligeledes et billede af en skole med store udfor-
dringer. Arbejdsmiljøgruppen er nu sammensat, så alle medarbejdergrupper er repræsente-
ret, hvilket har givet gruppen ny energi og dynamik. Gruppen har samlet ønsket og fået 
hjælp fra forvaltningen i form af konsulenter, som vil bistå arbejdsmiljøgruppen og hele 
medarbejdergruppen i processen, der vil vare det meste af foråret.  

Endelig har Grantofteskolen også været særlig udfordret i forhold til det fysiske arbejdsmiljø 
i første halvdel af skoleåret 2014-15, fordi en planlagt udskiftning af ventilation og varmean-
læg greb om sig, da der blev konstateret skimmelsvamp, og medførte ombygninger af en hel 
afdeling.  
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5.3. Kursus- og organisationsforhold 
 

5.3.1. DLF  
BLF er i den særligt gunstige situation, at foreningens næstformand sidder i Hovedstyrelsen. 
Det betyder, at der i mange tilfælde er kortere vej fra lokale til nationale forhold end ellers. 
Af samme grund har vi valgt at lade Jeanette berette om Hovedstyrelsens arbejde, selvom en 
del af det ikke direkte omhandler Ballerupforhold. 
 
Hovedstyrelsen 
Ligesom det har været et begivenhedsrigt år i BLF, så ligeledes i Hovedstyrelsen. En ny virke-
lighed er indført for både lærere og børnehaveklasseledere samt DLF som forening. Efter 
lovindgrebet står vi i den største omstillingsproces og forandringstid nogensinde. Vi skal fin-
de andre måder at gøre tingene på for at opnå resultater og komme fremad.  
 
Med Regeringens reform og Lov 409 ser vi helt nye måder at køre skoler på. Nødvendighe-
dens økonomi vægter de fleste steder tungere end de pædagogiske argumenter. Lærerrollen 
er under stor forandring, og det påvirker læreridentiteten, da det er voldsomt opslidende at 
implementere en omfangsrig reform under de nye vilkår. Medlemmerne står i krydspresset 
mellem skoleledernes krav og elevernes undervisning. Rundt om ser vi flere steder udtalelser 
og trusler omkring ”Ret ind eller forsvind”, som viser ytringsfriheden er sat under pres og det 
skaber utryghed. Lige nu skal DLF være det meningsskabende holdepunkt i meningsløsheden 
og kunne tilgodese alle medlemmers vidt forskellige behov. 
 
I Hovedstyrelsen er der arbejdet intenst med Lov 409, og på hvilke måder både kredse og 
tillidsvalgte skulle gribe arbejdet an, for at komme ind i maskinrummet og opnå indflydelse. 
Der har været en del lokale forhandlinger og ud af dem lykkedes 34 kredse at aftale vilkår, 
der er bedre end loven. I de kredse, hvor dialogen og samarbejdet ikke lykkedes har der kon-
stant været forsøgt at lægge pres på, for at ændre de vilkår og rammer, som lærere og bør-
nehaveklasseledere arbejder under. Vi kender alle de horrible beretninger fra medierne og 
de mange forskellige afledte konsekvenser, som er gældende for nogle af vore kolleger rundt 
om i landet.  
 
Grundet den nye virkelighed har vi arbejdet en del med strategier på flere planer og på bag-
grund af erfaringerne fra 2013 og 14. Hvor står vi som forening og hvor vil vi hen, disse 
spørgsmål har ført til udarbejdelsen af en vision og mission for Hovedstyrelsen og forenin-
gens arbejde på længere sigt. Denne blev behandlet på kongressen. Her skulle vi ligeledes 
beslutte en videreudvikling af strategi i forhold til lov 409, hvor vi på daværende tidspunkt 
var ca. 4 uger inde i skoleåret. Strategien indebærer mange arbejdsfelter og omfattende do-
kumentations- og analysearbejder, som skal bruges både lokalt som centralt til at sætte fo-
kus på medlemmernes muligheder for at løse opgaven. Personligt ønskede jeg mere fokus 
på forpligtende handleområder, der gør os mere handlingsorienterede, så det er tydeligt for 
medlemmerne, hvad vi arbejder på i foreningen. Derfor var jeg selv på talerstolen og dette 
lagde op til en vedtagelse, hvor vi besluttede mere konkrete initiativer skulle iværksættes. 
 
En grundig analyse af foreningens strategiske styrke og organisatoriske kapacitet dannede 
relevant udgangspunkt for et uddannelsesforløb for Hovedstyrelsen, der løb fra september 
14 til januar 15. Et godt og konstruktivt, som forløb med meget relevante vinkler på nye til-
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tag og arbejdsformer, og som fremadrettet viser nye måder at arbejde på både internt og 
eksternt i foreningen. 
 
Ligeledes har der i KTO-regi været arbejdet på at skabe et større og stærkere fællesskab til 
overenskomstforhandlingerne i 2015 (OK15). Sundhedskartellet er vendt tilbage igen og de 
offentlige ansatte er nu samlet i Forhandlingsfællesskabet, hvor Anders Bondo Christensen 
igen blev valgt for formand. OK15 er forberedt gennem hele 2014 med såvel interne som 
eksterne kræfter, bl.a. med en klage til FNs International Labour Organization (ILO) over pro-
cessen og lovindgrebet i 2013. DLF har fået medhold i flere af klagepunkterne og ILO vil 
overvåge OK15 for at sikre sig, at der er tale om frie og reelle forhandlinger. Det er helt afgø-
rende forhandlinger, især når det gælder arbejdstid. Vi kan på ingen både acceptere de nu-
værende rammer, men realistisk set skal der nu engang to parter til en aftale. 
 
Der bliver tale om atypiske forhandlinger i år. I OK-forhandlinger har man almindeligvis et 
fælles udgangspunkt at aftale noget ud fra, men dette generelle princip er ikke gældende i 
år. Selv om Lov 409 på papiret ophører den 31.3. 2015, så kan den ikke ophæves ved for-
handling, hvis KL insisterer på, at udgangspunktet er det allerede eksisterende. Baggrunds-
tæppet, kommunernes økonomi og reformens underfinansiering gør det yderligere kompli-
ceret, men det hindrer os ikke i både at lægge presset, samt gå efter aftalte vilkår og forbed-
ringer på området. Det kan realistisk set komme til at betyde en konflikt med de konsekven-
ser, som det har både for medlemmerne og foreningen. 
 
Det forpligtende kredssamarbejde, kredsformandsmøder og DLF’s kongresser  
BLF har sit tætte samarbejde med de andre kredse i det såkaldte ’Hovedstaden Vest’. Det er 
en stor styrke for vores arbejde og foreningens sammenhængskraft, at der er etableret så 
stærke bånd kredsene imellem. Den sparring vi kan give hinanden er af uvurderlig betydning 
for vores lokale arbejde, og det giver ofte en fordel over for kommunen, at vi er klædt så 
godt på til opgaven.  
 
Året har budt på lidt færre kredsformandsmøder og kongresser end det forudgående år, 
men det kunne næppe være anderledes, eftersom 2013 var et vildt år. Kongressen har skul-
let tage nogle svære beslutninger, og det kan fortsat undre BLF’s kongresdelegerede, at der 
ikke er mere divergerende synspunkter og større debatlyst på kongressen, end tilfældet er.    
 
 

5.3.2. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
BLF er repræsenteret i Hovedudvalget ved formanden samt i Sektorudvalget for Skoler og 
Institutioner ved både formanden og næstformanden. Herudover har vi lærerrepræsentan-
ter begge steder, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter.  
 
Også dette år har været præget af de igangværende forhandlinger om en ny MED-aftale, 
som blandt andet har sat en nødvendig og presserende revision af personalepolitikkerne i 
stå. I Hovedudvalget, og i relation hertil, har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet 
med indsatsen i forhold til social kapital, lederspring, ansættelser på særlige vilkår, kompe-
tenceudvikling, kommunal omprioriteringspulje, analyse af kommunens administrative res-
sourceforbrug, forsikringsregler og ansættelse af ny kommunaldirektør.      
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På sektorniveau har folkeskolereformen og den nye skolestruktur været det altoverskyggen-
de og gennemgående tema, og derudover arbejdes der fortsat på at skabe et velfungerende 
sektorudvalg oven på fusionen af udvalgene fra skole- og institutionsområdet. 
 
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt for at skabe 
en fælles medarbejderlinje i MED-systemet. Vi bliver stadig dygtigere til at koordinere sam-
arbejdet, og det er helt klart oplevelsen, at forhandlingerne om en ny MED-aftale har bidra-
get positivt til at skabe forståelse og solidaritet på tværs af de forskellige faggrupper.  
 
 

5.3.3. BLF   
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Læ-
rerforening.  
 
Kassererhvervet  
Det er ingen hemmelighed, at vores kasserer, Lars Nilsson, er i gang med sin sidste valgperi-
ode i foreningens tjeneste. Af den grund har formandskabet og Styrelsen haft en naturlig 
opmærksomhed på, hvem der kunne tænkes at være interesseret i at overtage dette vigtige 
hverv i foreningen. Jævnfør vedtægterne finder valget sted på en generalforsamling, men vi 
er i Styrelsen helt enige om, at det vil være noget nær uforsvarligt at tage hul på 2015 uden 
at have fundet en kandidat, som kan opstilles på generalforsamlingen i 2016. Det er derfor 
med glæde, at vi i denne skriftlige beretning formelt kan offentliggøre, at Styrelsen enstem-
migt indstiller Vibe Larsen – TR på Rosenlundskolen – til at overtage hvervet som kasserer. 
Der er meget god mening i, at det er et medlem af Styrelsen, som overtager hvervet. Dels 
har kassereren i Ballerup Lærerforening også en vigtig politisk rolle – og det ansvar har man 
langt bedre forudsætninger for at leve op til, når man har været en del af Styrelsens arbejde 
– dels kan en overtagelse forberedes og kvalificeres. Det er meget vigtigt at understrege, at 
alle selvfølgelig kan opstille helt frem til selve afstemningen på næste års generalforsamling, 
og at der vil foregå en helt almindelig valghandling, som det i øvrigt er gældende for alle 
hverv i foreningen. Denne udmelding skal således opfattes som et ønske fra Styrelsen om at 
sikre kontinuitet og åbenhed.  
 
Styrelsens sammensætning og arbejde 
Den nye skolestruktur påvirker mange forhold, også sammensætningen af Styrelsen. I ved-
tægterne er det bestemt, at Styrelsen består af skolernes tillidsrepræsentanter, kongresde-
legerede som ikke er tillidsrepræsentanter samt tillidsrepræsentanten for PPR, foruden de 
generalforsamlingsvalgte. Med skolestrukturen følger gennemgående, at to skoler bliver til 
én, og det vil umiddelbart betyde en reduktion af Styrelsen, som vi politisk slet ikke er inte-
resseret i. Det medfører et behov for at ændre i vedtægterne for at sikre, at der fortsat er en 
repræsentation fra de enkelte skolematrikler. Vi fremlægger derfor på generalforsamlingen 
forslag til vedtægtsændringer.     
 
Det er nu tre år siden, at ’Strømpilen’ (vores model for vision, mission og målsætninger) blev 
vedtaget på generalforsamlingen, og derfor har vi de seneste måneder i Styrelsen drøftet 
hvilke målsætninger, vi skal opstille for de kommende år. Meget ligner sig selv, men en klar, 
og måske lidt ny, målsætning er i hvert fald, at vi skal forsøge at komme i endnu tættere dia-
log med skolelederne – og det er blevet mere aktuelt med den nye skolestruktur, hvor di-
striktsskolelederne vil få betydelig indflydelse.   
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Kredshuset  
Oven på de seneste års gennemgribende renovering af kredshuset, har vi det sidste år holdt 
lav profil på den front. I øjeblikket går vi imidlertid i overvejelser om at igangsætte sidste del 
af processen; renovering af kælderen samt et løft af udearealerne (parkering til cykler og 
biler samt opsætning af bænke).    
 
 

5.3.4. Afholdte arrangementer  
Året har budt på mange flotte arrangementer. 
 
Primært for aktive medlemmer 

 BLF’s ordinære generalforsamling i Baltoppen den 21. marts. Ca. 230 deltagere. 

 Styrelsesseminar på Sølyst den 3 og 4. april. Styrelsen.   

 TEMA-aften om arbejdsmiljø på Hedegårdsskolen d. 6. maj. Foredrag ved Bjørn Han-
sen og Thomas Milsted. Ca. 60 deltagere.    

 Sommerarrangement den 13. juni. Styrelsen, ansatte, eksterne udvalgsmedlemmer. 

 Fælleskonferencen på Hedegårdsskolen den 26. august for Styrelsen, TR-suppleanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere, repræsentanter fra kommunens admini-
stration og flere politikere, herunder borgmesteren og udvalgsformanden for Børne- 
og Skoleudvalget.   

 Temadag på Villa Blide den 22. september. Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmil-
jørepræsentanter.  

 Fælles fagligt møde den 24. september på Østerhøjskolen med fokus på lokalaftalen.  

 Medlemsweekend på Hotel Frederiksdal den 1. og 2. november. Foredrag ved Ras-
mus Willig, Casper Rongsted og Rasmus Schiellerup samt Jens Raahauge. Fuldt ind-
tegnet med 126 deltagere.    

 Efterårsseminar på Villa Blide den 24. november. Styrelsen.  

 Julefrokost den 5. december. Styrelsen, ansatte og eksterne udvalgsmedlemmer. 

 TEMA-aften den 4. februar. Foredrag ved Rasmus Alenkær om inklusion. Ca. 75 del-
tagere.  

 
Der er i skrivende stund 615 aktive medlemmer. 
 
For pensionister 

 Forårsturen gik til M/S Museet for Søfart, Kronborg/Helsingør. Vi så det nye og meget 
omtalte søfartsmuseum, som på bedste vis formidler historien om Danmark som en 
af verdens fire største søfartsnationer. Efterfølgende var der arrangeret frokost i mu-
seets café. Der deltog 2 gange 30 medlemmer. 

 Sommerudflugt. 125 medlemmer i højt sommerhumør nød en dejlig eftermiddag i 
Baghuset i Ballerup. Efter en hyggelig frokost blev vi underholdt af Majken & Fjeldtet-
ten, som spillede en blanding af traditionel- og New Orleans jazz. 

 Efterårsturen var et højest aktuelt besøg på Tøjhusmuseet, hvor vi så særudstillingen 
”1864 – afslutning og begyndelse?”. Efter det kulturelle indslag var der frokost på Ka-
nal Caféen. Der deltog 2 gange 35 medlemmer. 

 Desuden fik en del medlemmer i efteråret mulighed for at se Flemming Jensens tea-
terstykke ”Fandens til fangstmænd”. 

 
Der er i skrivende stund 319 pensionister. 
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6. 

Regnskaber 
 

6.1. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 14 Indtægter Regnskab 14 Regnskab  13

2.548 Kontingenter 2.509.105 2.550

53 Kontingent Solidaritetsfonden 53.000 53

40 Administration af fonde 34.000 40

220 AKUT-fonden 223.409 224

130 Husleje 140.520 130

1 Andre indtægter 12.240 445

2.992 Indtægter i alt 2.972.274 3.442

Omkostninger
-410 Møder / arrangementer -531.464 a -157

-40 Pensionister -29.332 -34

-120 Styrelsen -126.601 -73

-15 Kørsel -9.059 -11

-585 Møder og kurser i alt -696.456 -275

-1.522 Frikøb -1.436.137 -1.808

-152 Honorarer -147.428 -152

-97 Ansatte -98.486 -96

-40 Rengøring -38.206 -36

-6 Forsikring og arbejdsmarkedsafgifter -6.596 -6

-1.817 Frikøb og løn i alt -1.726.853 -2.098

-68 Kommunikation -56.748 b -69

-20 Kontorartikler -5.718 -19

-30 Inventar 0 -29

-60 Lokaleudgifter -43.083 c -53

-55 Andre omkostninger -67.644 d -54

-50 Statsautoriseret revision -65.500 e -51

-283 Administration i alt -238.693 -275

-100 Drift -62.223 f -101

0 Istandsættelse ejendom -13.599 -79

-100 Ejendommen i alt -75.822 -180

-18 Hovedstaden Vest -25.608 -16

-10 Medlemsaktiviteter 0 0

-10 Gaver -7.150 -11

-5 Abonnementer -6.594 -4

-5 Støttebeløb -1.000 -1

-48 Diverse i alt -40.352 -32

-2.833 Omkostninger i alt -2.778.176 -2.860

159 Driftsresultat 194.098 582

-70 Afskrivninger -72.463 -85

-5 Renter mellemregning fondene -10.482 2

1 Andre renter 2.896 3

-43 Renter S - fonden -42.500 0

0 mellemregning SF 0 -215

42 Årets resultat 71.549 287
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6.2. Balance for Ballerup Lærerforening 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anlægsaktiver Regnskab 14 Regnskab 13

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121 1.940.121

Vinduer 151.875 182.250

Inventar 78.592 91.817

Renovering Bydammen 9 875.638 904.501

Anlægsaktiver i alt 3.046.226 3.118.689

Omsætningsaktiver
Bankindeståender 878.208 1.197.570

Tilgodehavende kontingent 17.137 14.120

Anden forudbetaling 16.371 16.371

Tilgodehavender Solidaritetsfonden 0 127.268

Tilgodehavender Særlig Fond 10.640 0

Andre tilgodehavender 0 180.632

Omsætningsaktiver i alt 922.356 1.535.961

Aktiver i alt 3.968.582 4.654.650

Egenkapital
Egenkapital primo 1.580.139 1.077.885

Årets resultat 71.549 502.254

Egenkapital primoultimo 1.651.688 1.580.139

Hensatte forpligtelser
Garantisum frikøb og pension 740.000 740.000

Støttebeløbskonto 23.260 23.260

Hensatte forpligtelser i alt 763.260 763.260

Langfristede gældsforpligtelser
Skyldig Solidaritetsfonden 679.000 850.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 679.000 850.000

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig Særlig Fond 0 259.066

Skyldig S - fond 6.620

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 777.588 964.910

Depositum lejemål 21.000 21.000

Skyldig DLF-kontingent 19.090 139.484

Skyldig A-skat 4.662 4.709

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 674 632

Skyldige omkostninger 45.000 71.450

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 874.634 1.461.251

Gældsforpligtelser i alt 1.553.634 2.311.251

Passiver i alt 3.968.582 4.654.650
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6.3. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2014 
 

Regnskab 14 Regnskab 13

Indtægter
Renter 3.651 3.476

Obligationsrenter 3.420 4.929

Rente lån til BLF 42.500 0

Indtægter i alt 49.571 8.405

Omkostninger
Revision -15.000 -8.200

Administration -9.000 -15.000

Medlemsmøder -53.000 -53.000

Kursregulering obligationer -3.019 -1.139

Renter mellemregning -2.612 -2.239

Gebyrer -370 -385

Omkostninger i alt -83.001 -79.963

Årets resultat -33.430 -71.558

Regnskab 14 Regnskab 13

Aktiver
Bankindeståender 744.250 708.561

Obligationer 59.722 91.371

Periodiserede obligationsrenter 679 1.037

Lån til BLF 679.000 850.000

Tilgodehavender hos BLF 6.620 0

Aktiver i alt 1.490.271 1.650.969

Passiver
Egenkapital primo 1.523.701 1.595.259

Resultat 2014 -33.430 -71.558

Egenkapital i alt 1.490.271 1.523.701

Gæld til BLF 0 127.268

Passiver i alt 1.490.271 1.650.969

Resultatopgørelse 14

Balance ultimo 14
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6.4. Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2014 
 

Regnskab 14 Regnskab 13

Indtægter
Renter 4.858 10.819

Obligationsrenter 59.468 25.106

Renter mellemregning 13.094 0

Kursregulering obligationer 94.570 -19.609

Indtægter i alt 171.990 16.316

Omkostninger
Revision -15.000 -13.400

Administration -25.000 -25.000

Andre omkostninger -1.875 -1.719

Kursregulering obligationer 0 0

lockout 0 -215.316

Gebyrer -1.400 -385

Omkostninger i alt -43.275 -255.820

Årets resultat 128.715 -239.504

Regnskab 14 Regnskab 13

Aktiver
Bankindeståender 880.918 311.602

Obligationer 2.020.504 2.188.944

Tilgodehavende hos BLF 0 259.066

Periodiserede obligationsrenter 13.595 16.050

Aktiver i alt 2.915.017 2.775.662

Passiver
Egenkapital primo 2.775.662 3.015.166

Resultat 2014 128.715 -239.504

Egenkapital i alt 2.904.377 2.775.662

Gæld til BLF 10.640 0

Passiver i alt 2.915.017 2.775.662

Resultatopgørelse 14

Balance ultimo 14
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6.5. Revision 
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6.6 Kritisk revision 
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6.7. Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Særlig Fond udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A samt vedtæg-
ternes 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 
regnskabspost 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 vedrø-
rer 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 omfat-
ter 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 omkost-
ninger 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 imøde-
gåelse 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 
forpligtelse, 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. I den skyldige foreningsskat 
modregnes den i indkomståret foretagne á conto betaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen mellem den regnskabsmæssige 
og skattemæssige værdi af værdpapirer. 
 
Selskabsskat 
Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige indkomst af erhvervsindtægten ved ejendoms-
udlejning. 
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6.8. Kassererens beretning 
 
Driftsregnskabet udviser et resultat på kr. 71.549, og foreningens egenkapital udgør pr. 
31.12.2014 kr. 1.651.688. Foreningens likviditet har i året været så god, så det har været 
muligt at afdrage kr. 171.000 på gælden til Solidaritetsfonden, hvilket kan ses på balancens 
langfristede gældsforpligtelser, som udviser en gæld på kr. 679.000. I forhold til Særlig Fond 
ses, at foreningens gæld til fonden er udlignet og til gengæld har foreningen et mindre tilgo-
dehavende i fonden.  
 
I driftsregnskabet og budgetter vil I bemærke bogstaver ved nogle beløb. Disse litra refererer 
til en specificering af beløbet, som vil være med under gennemgangen ved generalforsam-
lingen. 
 
Overgangen til kvartalsvis opkrævning den 1. juli 2014 forløb uden problemer ligesom det er 
gået problemfrit med overgangen til central opkrævning fra årsskiftet. Det er nu således, at 
Danmarks Lærerforening behandler alt vedrørende kontingent: opkrævning, PBS-overførsler, 
rykkere mv., mens man stadig skal kontakte den lokale forening vedrørende: overflytning, 
nedsættelse af kontingent, fraktionsændring osv. 
 
Da der blev konstateret rotter på ejendommen i efteråret, fik vi gennemgået vores kloakker, 
og denne undersøgelse viste, at vi bør foretage en renovering af disse indenfor en kortere 
tidshorisont. Samtidig vil vi have gjort noget ved fugten i kælderen, så vi kan begynde at sæt-
te kælderen i stand, således at denne matcher resten af ejendommen.                                            
 
Alt dette kunne vi overveje at finansiere ved et kreditforeningslån, som nu fås med en fast 
rente på 1½ - 2 % p.a.  
 
I modsætning til tidligere, er der ingen noter i foreningens regnskaber, som så vil blive nævnt 
her. 
 

 Den offentlige vurdering af vores ejendom er fra 2012 og lyder på 2.600.000. I for-
hold til den værdisættelse, der er i 2014-regnskabet, synes det som en lavt sat vurde-
ring, men vi må afvente den offentlige vurdering i 2016. 

 

 Vores leasingaftale har 31.12.2014 en værdi på kr. 174.338 og en løbetid på 45 må-
neder.     
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7. 

Budgetter 
 
 

7.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2015 
 
 

Frikøb 
 

Funktioner  Timer  

Formand (fuldt frikøbt) 770 

Næstformand (fuldt frikøbt) 0 

Kassereren  1.400-1.600 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer  2.210 

3 udvalgsformænd:  
- Skole- og aftalepolitisk udvalg: 80 timer 
- Arbejdsmiljøudvalget: 80 timer 
- Kursus- og organisationsudvalget: 120 timer  

280 

 

1 kongresdelegeret á 200 timer, hvis denne ikke allerede er en del af 
styrelsen. Ellers 30 timer. 

200 

 

13 tillidsrepræsentantsuppleanter á 30 timer  390 

2 eksterne medlemmer af arbejdsmiljøudvalget á 25 timer  50 

 

Sagsbehandlertimer  200 

 

I alt 5.500-5.700 

 
Alle timer er bruttotimer (1.924 timer). Fordelingen af timerne foretager Styrelsen i foråret 
2014. 
 
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt pen-
sion for OK-ansatte. Desuden kompenseres der for bortfald af tillæg i henhold til frikøbstiden 
for alle andre end formand, næstformand og kasserer.  
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Honorarer  
 

Funktion Honorar pr./mdr. 

Formand  4.440,- 

Næstformand  3.220,- 

Kasserer  2.915,- 

Styrelsesmedlemmer som ikke er TR 350,- 

 
Honoraret beregnes på baggrund af antallet af aktive medlemmer. Der ydes en grundtilde-
ling på 2.000 kr. Herudover honoreres formanden med 4 kr./mdr. pr. medlem, næstforman-
den med 2 kr./mdr. pr. medlem og kasseren med 1,5 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet 
opgøres årligt og afrundes nedad til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for OK-
ansatte. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau. 
 
Styrelsesmedlemmer, som ikke er tillidsrepræsentanter, honoreres med et månedligt om-
kostningstillæg. 
 
Såfremt de honorerede modtager andre honorarer, vurderes niveauet for det samlede ho-
norar af Styrelsen. 
 

Garantiordning 
Medlemmer af Styrelsen aflønnes med mindst samme løn, som de optjener i den stilling, de 
er frikøbt fra. Ved udtræden af Styrelsen aflønnes man i resten af frikøbsperioden, men der 
udbetales ikke honorarer. 
 

Ydelser 
Der ydes diæter til alle deltagere ved DLF- og regionale kurser efter gældende regler, og der 
godtgøres køb af drikkevarer op til 100 kr. om dagen. Blanket udleveres ved henvendelse til 
TR eller kassereren. 
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7.2. Budget 2015 
 

Budget 15 Budgetgrundlag 15 Regnskab 14

Indtægter
Kontingenter 2.533 a 2.564 2.509

Kontingent Solidaritetsfonden 53 53 53

Administration af fonde 34 40 34

AKUT-fonden 220 220 223

Husleje 144 b 132 141

Andre indtægter 1 1 12

Indtægter i alt 2.985 3.010 2.972

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -246 c -190 -531

Pensionister -50 -40 -29

Styrelsen -120 -120 -127

Kørsel -10 -15 -9

-426 -365 -696

1. salen: Frikøb -1.380 d -1.558 -1.436

Honorarer -152 -152 -147

Ansatte -100 e -98 -98

Rengøring -40 -40 -38

Forsikringer & afgifter -6 -6 -7

-1.678 -1.854 -1.726

Administration: Kommunikation -68 -68 -57

Kontorartikler -20 -20 -6

Inventar -30 -30 0

Lokaleudgifter -60 -60 -43

Andre omkostninger -55 -55 -68

Statsautoriseret revision -50 -50 -65

-283 -283 -239

Ejendommen: Drift -75 -100 -62

Istandsættelse ejendom -25 0 -14

-100 -100 -76

Diverse Hovedstaden Vest -18 -18 -26

Medlemsaktiviteter 0 -10 0

Gaver -10 -10 -7

Abonnementer -7 -5 -7

Støttebeløb -5 -5 -1

-40 -48 -41

Omkostninger i alt -2.527 -2.650 -2.778

Driftsresultat 458 360 194

Finansielle poster
Afskrivninger -70 -70 -72

Renter mellemregning fondene -5 -5 -10

Afdrag -57 -57 0

Renter s - fonden -40 -40 -43

Andre renter 1 1 3

Årets resultat 287 189 72
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7.3. Forslag til kontingent for 2016 
 
Der foreslås et uændret kontingent med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2015. 
 
For medlemmer som HAR taget konfliktlån, er tjenestemand eller nyt medlem: 
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  
1 Lærere 100 + 420 kr./mdr. 135 kr./mdr. 655 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 100 + 420 kr./mdr. 135 kr./mdr. 655 kr./mdr. 

     

4 Pensionister 71 kr./mdr. 25 kr./mdr. 576 kr./halvårligt 

     

6 Særlige medlemmer 94 kr./mdr. 65 kr./mdr. 477 kr./kvartalet 
 

For medlemmer som IKKE HAR taget konfliktlån:  
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  
1 Lærere 100 kr./mdr. 135 kr./mdr. 235 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 100 kr./mdr. 135 kr./mdr. 235 kr./mdr. 

     

4 Pensionister 71 kr./mdr. 25 kr./mdr. 576 kr./halvårligt 

     

6 Særlige medlemmer 94 kr./mdr. 65 kr./mdr. 477 kr./kvartalet 

 
 
Medlemsfordeling primo februar 2015: 
 

 Medlemsgruppe Antal 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 597 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 19 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 1 

I alt fraktion 1 & 2 617 

 

Fraktion 4, pensionister < 75 år  265 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  54 

I alt fraktion 4 319 

 

Fraktion 6, særlige medlemmer 2 

I alt fraktion 6 2 

 

Samlet medlemstal 938 
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7.4. Budgetgrundlag 2016 
 

 

Budget 16 Budget 15 Regnskab 14 Budget 14 Regnskab 13

Indtægter
Kontingenter 2.541 a 2.533 2.509 2.548 2.550

Kontingent Solidaritetsfonden 53 53 53 53 53

Administration af fonde 34 34 34 40 40

AKUT-fonden 220 220 223 220 224

Husleje 147 b 144 141 130 130

Refusion fra DLF 0 0 0 0 335

Andre indtægter 1 1 12 1 110

Indtægter i alt 2.996 2.985 2.972 2.992 3.442

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -446 c -246 -531 -410 -157

Pensionister -50 -50 -29 -40 -34

Styrelsen -120 -120 -127 -120 -73

Kørsel -15 -10 -9 -15 -11

-631 -426 -696 -585 -275

1. salen: Frikøb -1.387 d -1.380 -1.436 -1.522 -1.808

Honorarer -152 -152 -147 -152 -152

Ansatte -100 e -100 -98 -97 -96

Rengøring -42 -40 -38 -40 -36

Forsikringer & afgifter -8 -6 -7 -6 -6

-1.689 -1.678 -1.726 -1.817 -2.098

Administration: Kommunikation -68 -68 -57 -68 -69

Kontorartikler -20 -20 -6 -20 -19

Inventar -30 -30 0 -30 -29

Lokaleudgifter -60 -60 -43 -60 -53

Andre omkostninger -55 -55 -67 -55 -54

Statsautoriseret revision -50 -50 -66 -50 -51

-283 -283 -239 -283 -275

Ejendommen: Drift -100 -75 -62 -100 -102

Istandsættelse ejendom 0 -25 -14 0 -78

-100 -100 -76 -100 -180

Diverse: Hovedstaden Vest -18 -18 -26 -18 -17

Medlemsaktiviteter -10 0 0 -10 0

Gaver -10 -10 -7 -10 -11

Abonnementer -5 -7 -7 -5 -4

Støttebeløb -5 -5 -1 -5 -1

Diverse i alt -48 -40 -41 -48 -33

Omkostninger i alt -2.751 -2.527 -2.778 -2.833 -2.861

Driftsresultat 245 458 194 159 581

Finansielle poster
Afskrivninger -70 -70 -72 -70 -85

Renter mellemregning fondene -5 -5 -10 -5 2

Afdrag -57 -57 0 -57 0

Mellemregning SF 0 0 0 -215

Renter s - fonden -40 -40 -43 -43 0

andre renter 1 1 3 1 3

74 287 72 -15 286Årets resultat


