
I tidens strøm 

Stemningsrapport fra generalforsamlingen i Ballerup Lærerforening , fredag d. 13. 

marts 2015 kl. 15.30-23:00 

Der går gennem tiden en strømning som ikke kan dø, af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 

Denne solskinsrige fredag eftermiddag gik strømmen af Ballerup-lærere mod Baltoppen, hvor kaffe og kage 

stod klar og ventede kl. 14.30. De tilstrømmende var glade, trætte og også lidt spændte (eller også var det 

kun mig), og snakken gik livligt rundt omkring, hvor lærere, børnehaveklasseledere og pensionister fyldte 

mundvigen med en slat kaffe og en bid ”godt man ikke er på Low Carb”-spise. Der blev snakket OK15 og 

hvilken vej, vi skal gå for, at vores fremtid og lykke kan gro. Der blev snakket ny skolestruktur i Ballerup, X 

factor, og i det hele taget blev der ’catchet up’ med nuværende og tidligere kolleger. Stemningen var god, 

og både baren og samtalen var fri.  

Og så var det, at Morten Refskov stod ved en lidt vanskelig front, da klokken slog 15.30 – for enhver ved, at 

de, der er sværest at få til at tie stille og lytte, når de jo lige er i gang med at snakke, er lærere. Men han 

klarede det flot uden brug af magt eller stampen i gulvet – han viste, at han stadig godt kan huske dét med 

at være lærer og få en stor forsamling til at give ham sin opmærksomhed. Morten bød velkommen, og så 

var vi fluks i gang med foreningssangen (som jeg elsker). Nu var vi så småt ved at være oppe på ca. 250 

medlemmer tilstede. 

Dirigenten Jon Kowalczyk orienterede os om, at der var ”vej-fej” og jeg må da indrømme, at jeg brugte det 

lidt under formandens laaaange beretning, som dog blev langt mindre lang af de små muntre 

bemærkninger og selvironiske kommentarer han diskede op med. Det var også her, at OK-snakken kom op, 

og hvis jeg var i tvivl om, hvad jeg ville stemme før generalforsamlingen, blev jeg sgu ærligt talt lidt mere i 

tvivl her, for både formandens motivation for anbefalingen af et NEJ og næstforkvindens motivation for 

anbefalingen af et JA var så sindssygt velargumenterede. Alligevel fandt jeg ud af, hvor jeg tror, idéernes 

flugt bedst kan forenes med hverdagens krav, og jeg tog min beslutning efter beretningen, og brugte ”vej-

fej’et” til at gå ind og stemme. Så var det gjort. Jeg troede egentlig, der ville være mere debat om 

overenskomsten, men det lod til, at få havde behov for at gentage det allerede sagte, og få havde behov for 

at argumentere yderligere end vores yderst kompetente formandskab allerede havde gjort. 

Der er meget som splitter i tiden, men splittede var vi ikke, da Styrelsens forslag til resolutioner og 

vedtagelser var til afstemning – de blev alle fire stemt igennem med noget nær enstemmighed. Heller ikke 

her blev så meget som et punktum, et komma eller et ”som” i stedet for et ”der” diskuteret. Vi viste med 

resolutionerne, at vi alle har ansvar for andet end min og mit, og at ingen skal true arbejdets brusende 

sang. 

Regnskaber, budgetter og eventuelt blev driblet igennem, og det gik som resten af generalforsamlingen 

riiimelig slag i slag. Da selve generalforsamlingen så var slut, sang vi ”Det var en lørdag aften”, og jeg ved 

ikke, om det er tradition, eller om det var udtryk for en aktuel afstandtagen til sossernes åndsforladte 

skolepolitik – ”Jeg ville plukke roser, jeg plukker aldrig fler’ – jeg elsked dig så inderlig, jeg elsker aldrig 

mer’”. Den tolkning gav i hvert fald god mening for mig. 



Men SÅ var vi også sultne. Vi måtte dog vente lidt med at smage, hvad der viste sig at være den virkelig 

lækre mad, for nogen havde en overraskelse til os. En stor og munter én af slagsen: Lunte, eller jeg mener 

Flemming Jensen, kom og glædede sig over det udsyn vores arbejde giver, samtidig med han gjorde sig 

morsom på politikernes og allermest sin egen bekostning. Han hældte vand ind i ørerne (det gjorde han 

faktisk), og fortalte, at når man har is i maven, går der sjældent lang tid før man bliver kold i røven. Så pas 

på med det. Det var en sjov halv times gang-i-den og så gik han op i biffen og købte popcorn og spiste dem 

inden han var hjemme. Vi andre spiste middag og så var der sikkert nogle, der fortsatte den gode stemning 

til ud på de lyse timer, det skal jeg ikke kunne sige… 

 

Sarah Haug Rasch, lærer på Hedegårdsskolen 


