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Kære medlemmer
Jeg håber, at I alle har haft en dejlig sommer med masser af godt samvær med familie og venner,
gode oplevelser og tid til at foretage sig så lidt som muligt.
Jeg har i det følgende forsøgt at trække noget af det frem, som pt. optager os mest.

Nye medlemmer
Rigtig hjertelig velkommen til vores nye medlemmer!
Vi har fået en god portion nye kolleger i år, men det betyder også, at vi desværre har sagt farvel
til mange dygtige Balleruplærere, for hvem ny skolestruktur nok var dråben, som fik bægret til at
flyde over. På grund af vores lokalaftale har det heldigvis været muligt at tiltrække fuldgod erstatning. Sjældent har skolelederne haft så godt og bredt et udvalg at vælge imellem. Det er efterhånden blevet meget tydeligt, at markedsmekanismerne er slået igennem på lærerområdet,
for de kommuner, som har dårlige arbejdsvilkår for lærerne, kan ikke besætte de opslåede stillinger, mens vi andre typisk har et overvældende antal kvalificerede ansøgere. Samlet set mangler der lærere i Hovedstadsområdet, og det vil meget snart give kommunerne nogle alvorlige
problemer, hvis politikerne fastholder, at eleverne skal modtage så meget undervisning.
Rekrutteringsaspektet bliver en ganske væsentlig faktor, når vi om ganske kort tid indleder forhandlinger med kommunen med henblik på, hvad der skal ske, når vores nuværende aftale udløber efter dette skoleår.

Skolestarten – ny skolestruktur
Endnu et skoleår, mange spændende opgaver er over os. Noget er, som det plejer at være, og så
er der lige det der med en ny skolestruktur, som unægtelig er lidt af en kolos. Fem nye distriktsskoler har set dagens lys. De hedder Måløvhøj Skole (afd. Måløv og Østerhøj), Skovvejens Skole
(afd. Øst og Vest), Baltorpskolen (afd. Grantoften og Rugvænget), Skovlunde Skole (afd. Nord og
Syd) og så endelig Hedegårdsskolen, som har beholdt sit navn.
Vi havde en detaljeret skolerunde i Styrelsen på vores første møde, hvor det stod klart, at der er
stor forskel på, hvor ordnet og velforberedt skolerne er kommet fra start. Spændet er fra matrikler, hvor der var ryddet op og gjort rent, og uge 32 var planlagt med et velovervejet og afstemt

program, til matrikler, hvor der decideret var uhumsk, og programmet for uge 32 virkede tilfældigt.
På flere af skolerne har der henover sommeren været gang i mindre eller større ombygninger, og
det er da også langt fra alle steder, at man er kommet i mål efter planen. Men ombygningsplanen har nu også hele tiden været dybt urealistisk, og det har været svært ikke at trække på smilebåndet, når man er blevet mødt af administration og politikere, som har sagt: ”det skal bare
være klar til tiden”.
En af nyskabelserne, og hovedbevæggrunden for den nye skolestruktur, er den meget talstærke
ledelse. Det bliver spændende at følge, om den satsning kommer til at bære frugt, sådan som
man forestiller sig. Det går der nu nok en rum tid, før der kan evalueres på, da en så voldsom
forandring vil tage rigtig lang tid at få ordentlig implementeret.
Det samlede billede er, at det har været en hård opstart, og mange lærere er i forvejen tyndslidte af flere på hinanden følgende år med for store forandringer. Selv lærere med en del års erfaring ytrer, at det føles som om, man er helt ny lærer igen. Og det er som bekendt lidt af en nyser.

Opgaveoversigter og løn
Opgaveoversigterne er sammen med skemaerne vores helt centrale dokument, når vi skal skabe
os et overblik over, hvilke arbejdsopgaver vi forventes at skulle løse i løbet af et skoleår.
Sidste år var opgaveoversigterne præget af en enorm mængde af fejl og mangler, som det tog
flere af skolerne måneder at få styr på. Enkelte skoler led faktisk under det stort set hele sidste
skoleår. Og det gjorde det forståeligt nok svært for mange lærere at finde ud af, hvordan aftalens teknik er skruet sammen. Ærgerligt.
På dette tidspunkt, hvor vi dog ikke er hele vejen rundt om opgaveoversigterne, kan vi konstatere, at niveauet heldigvis gennemgående er betydeligt højere i år. Og det er rigtig rart, for det er
ganske opslidende at måtte kæmpe med den slags.
Det betyder nu ikke, at vi ikke også i år kommer til at bruge kræfter på at få lederne til at planlægge arbejdstiden efter bestemmelserne og intentionerne i aftalen. Men nye aftaler tager bare
tid at få til at spille ordentligt, for der er altid elementer, som man ikke har forudset eller overvejet. Og desuden er vi underlagt konstante forandringer, som kalder på tilsvarende justeringer.
Helt op mod sommerferien fik vi underskrevet vores lokalaftale, som skulle revideres, fordi vi på
grund af OK15 måtte foretage nogle justeringer i forhold til vores lønaftale. Jeg vil henvise til den
forrige Netop NU, som har et afsnit, der beskriver, hvilken konsekvens det har for vores undervisningstillæg.

Ordinær kongres 2015
Danmarks Lærerforenings ordinære kongres afholdes den 8.-10. september, og der er tale om én
af de såkaldt lange kongresser, hvor vi skal behandle formandens beretning, og i år skal vi tilmed

vælge formand og næstformand.
Det skal nok blive spændende, for der er nok at diskutere. I overskrifter har vi - udover formandens beretning, som naturligvis vil åbne for alle de store temaer - vedtægtsændringsforslag om
at nedbringe Hovedstyrelsens antal og antallet af kongresser, principprogrammet samt fastsættelse af honorarer og ydelser. Jeg kan godt her afsløre, at vi i Styrelsen er imod vedtægtsændringsforslagene, da de strider imod vores holdning til foreningsdemokratiet.
Jeg vil anbefale jer, at I holder jer orienteret på www.dlf.org og www.folkeskolen.dk, hvor der
løbende vil blive lagt materiale op.
Og derudover kommer der naturligvis et resume i en kommende udgave af Netop Nu.

Hovedstyrelsesvalg 2015
Ballerup Lærerforening stiller som bekendt med to kandidater til Hovedstyrelsesvalget til december, da både Jeanette og undertegnede har meldt vores kandidatur.
I øjeblikket arbejder Styrelsen med retningslinjer for, hvordan vi håndterer den situation, som
ikke er helt nem, og når det er kommet på plads, vil I blive orienteret.

Årshjul og faglige klubber
Slå et smut ind forbi hjemmesiden og se nærmere på vores årshjul, hvor Styrelsens møder samt
arrangementer er lagt ind:
Jeg vil specielt fremhæve to af vores kommende arrangementer (invitationer kommer i god tid
inden):
Fredag den 2. oktober: Mungo Park Koldings ”Folkeskolereformen” i teatersalen på Skovlunde
Skole afd. Nord: Se artikel på folkeskolen.dk. Socialt arrangement i gode kollegers lag.
Mandag den 2. november: Introeftermiddag for nye Balleruplærere. Information og socialt samvær.
Vi kommer også ud til skolernes faglige klubber henover efteråret. Tid og sted kommer snarest.

Med ønsket om, at I alle vil få et godt og givende skoleår!
Morten Refskov
Ham dér formanden

