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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, budgetterne præsenteres og kontingentet besluttes 
 
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, børnehaveklasseledere og øvrige faggrupper’ i de tilfælde, hvor alle medlemsgrupper 
kunne have været nævnt.  
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2016. 
 
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 og valg af stemmetællere 
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. Valg 

a. Formand 
b. Næstformand  
c. Kasserer  
d. 2 kongresdelegerede 
e. 5 suppleanter for de kongresdelegerede  
f. 2 revisorer 
g. 2 revisorsuppleanter  
h. 1 fanebærer 
i. 2 fanebærersuppleanter 

11. Eventuelt  

 
Efter generalforsamlingen er der middag og godt selskab - reservér hele aftenen! 
 
Tilmelding til middagen senest onsdag d. 2. 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 skriftlige beretning 
 
 

5.1. Skole- og aftalepolitiske forhold 
 
 

5.1.1. Implementering af folkeskolereformen i Ballerup 
Folkeskolereformen har fra start levet en omtumlet tilværelse - ikke mindst i Ballerup, hvor 
den nye skolestruktur har sat implementeringen af folkeskolereformen lidt på pause. I det 
følgende forsøger vi at give en aktuel status.   
 
Understøttende undervisning (USU) 
Den understøttende undervisning har indbygget nogle latente udfordringer med hensyn til 
indhold og målsætning. Dels er der intentioner om en bred vifte af tilgange til specifik faglig 
understøttelse af undervisningen, dels er der mulighed for en mere almen tilgang til indhol-
det og målsætningen. Det giver en så bredspektret forståelse af indholdet i USU, at andre 
faggrupper end lærere, herunder medarbejdere med en pædagogbaggrund, kan forestå un-
dervisningen. 
 
Samtidig med at denne åbning er til stede, er der fra politisk hold formuleret en ambition 
om, at folkeskolereformen ikke skal medføre et fald i pædagogstillinger i kommunen. Ergo 
skal pædagoger også være aktører i den understøttende undervisning, selvom lærerne for-
melt er fagligt og pædagogisk ansvarlige for indholdet. Når indholdet er meget bredt define-
ret, giver det anledning til, at pædagogfagligheden i mange tilfælde bliver et sidestykke til en 
traditionel lærerfaglighed, hvilket betyder, at pædagogfagligheden delvist bæres ind i skolen 
på egne præmisser, frem for på skolens præmisser. Det giver udfordringer for læ-
rer/pædagog-samarbejdet, fordi lærernes didaktiske og målstyrede perspektiv støder ind i 
pædagogernes fritidspædagogiske, som er mindre bundet af de skolefaglige målsætninger. 
Derudover oplever vi, at klasserumsledelse for mange pædagoger ikke falder naturligt, hvil-
ket ofte giver anledning til uro, en mere uklar pædagogisk linje og et højere konfliktniveau i 
klasserne.  
 
Det er generelt indtrykket, at der arbejdes på at finde en pædagogfaglig identitet i dette ar-
bejdsfelt, men løsningen synes ikke at være lige på trapperne.  
 
Bud på løsninger  
Kasperskolen har i mere end 15 år været et helhedstilbud. I løbet af de år har man udviklet 
sig ind i en mere fælles forståelse af, hvad der er lærer-, pædagog- og fællesopgaver. Det har 
givet begge faggrupper adgang til at fastholde egen faglig identitet, samtidig med at der pa-
rallelt har kunnet udvikles en fælles fagidentitet. Pædagogerne har i samarbejde med lærer-
ne opbygget og udviklet kvalificerede tilgange til at løse de opgaver, vi i dag kalder USU-
opgaver. Der er en gensidig anerkendelse af faggruppernes faglighed og berettigelse.  
 
På Kasperskolen har der imidlertid været god tid (10-15 år) til at udvikle konceptet, og res-
sourceniveauet er helt anderledes end i almenskolen. Desuden er det entydigt afstemt med 



7 
 

ledelsen på Kasperskolen, at udviklingen ikke skal føre til, at henholdsvis den ene eller anden 
faggruppe overtager den andens stillinger.  
 
På Hedegårdsskolen har man fundet en anden løsning. Her har man på grund af den nye 
ressourcetildelingsmodel i år fået mulighed for at besætte USU-timerne i 4.-9. klasse med 
både en lærer og en pædagog. Det har medført, at man nu - i modsætning til sidste år - op-
lever, at disse timer har et fornuftigt fagligt indhold og lever op til intentionerne om at un-
derstøtte den undervisning, eleverne i øvrigt modtager. Løsningen er desværre ikke generelt 
en mulighed, da skoler i områder med et højt socioøkonomisk indeks ikke har den fornødne 
økonomi. 
 
Lektiehjælp 
Lektiehjælpen er kommet mere i system. Den er typisk bemandet med én voksen pr. klasse, 
og som udgangspunkt er det lærere, der varetager lektiehjælpen. Enkelte steder varetages 
en del af lektiehjælpen stadig af pædagoger. I udskolingen er det typisk planlagt som lektie-
læsning samt som forskellige kurser, man kan tilmelde sig.  
 
I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening blandt tillidsrepræsen-
tanter om lektielæsningens effekt på eleverne, blev det vurderet, at den elevgruppe, der 
havde det mindste udbytte af lektielæsningen, var de fagligt svage. Sådan var vurderingen 
også i Ballerup. Ballerup Lærerforening finder det meget bekymrende, at netop hovedmål-
gruppen for det ønskede faglige løft af folkeskolen vurderes ikke at profitere synderligt me-
get af lektiehjælp i skoletiden. Forklaringen skal nok primært findes i, at der langt fra er til-
strækkelige ressourcer til at komme helt tæt på denne elevgruppe, som har behov for udtalt 
omsorg, hjælp og vejledning, ofte én til én. Det er retfærdigvis bemærket et landsdækkende 
problem.  
 
Bevægelse 
Bevægelse bliver håndteret på flere forskellige måder. På nogle skoler ligger bevægelse i et 
bånd af 2 x 15 minutter for hele skolen, på andre skoler ligger det som selvstændige timer 
eller parallellagt på årgangene. På flere skoler har man været på kursus, hvorefter det har 
været op til den enkelte lærer at inddrage bevægelse i sin undervisning. Der varierer meget, 
om det er lærere eller pædagoger, der varetager bevægelsen, og der er ingen stringens i, 
hvordan opgaven løses. 
 
Vi mener, at en indsats omkring mere bevægelse i undervisningen skal målrettes den faglige 
undervisning, og at lærerne skal tilbydes faglig opkvalificering i deres fag med fokus på be-
vægelse som et pædagogisk middel. Det vil potentielt åbne op for en mere sammenhæn-
gende skoledag, hvor bevægelsen ikke uddelegeres til andre faggrupper uden sammenhæng 
til den faglige undervisning. 
 
Valg af læringsportal og digital understøttelse - ’Meebook’ 
Inden udgangen af 2017 skal alle landets skoler vælge en læringsportal, hvis overordnede 
formål er at understøtte elevernes digitale læring. Læringsportalen skal være samlende for 
årsplaner, elevplaner, uddannelsesplaner, læremidler, undervisningsforløb og meget mere. 
 
I Ballerup nedsatte man i foråret 2015 et hurtigt arbejdende udvalg, som blandt andre havde 
deltagelse af vores formand for Ballerup Lærerforenings ’Skolepolitisk Udvalg’. Udvalget 
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skulle, med afsæt i en løsning af problematikken omkring digitale elevplaner, vælge en læ-
ringsplatform. 
 
Allerede i indkaldelsen til det første møde var det tydeligt, at udvalgets medlemmer ville 
blive del af en meget styret proces. ’Meebook’ var den eneste læringsplatform, som udval-
get skulle vurdere, da én af konkurrenterne, ’It´s learning’, allerede var valgt fra.  
 
Udvalget bestod af 10 medlemmer, hvoraf de fire var kommunens konsulenter, der på for-
hånd havde undersøgt markedet for læringsplatforme. På den baggrund var konsulenternes 
holdning allerede tydeligt farvet. På det første møde gav mødedeltagerne udtryk for, at de 
ikke kunne foretage et kvalificeret valg på baggrund af en enkelt konsulents fremvisning 
uden at have haft mulighed for at afprøve portalen selv. Ydermere blev det kritiseret, at mø-
dedeltagerne kun blev præsenteret for en enkelt læringsplatform. På den baggrund blev der 
planlagt en længere møderække. 
 
På et senere møde blev udvalget så præsenteret for It´s learning og Meebook igen, hvorefter 
udvalget skulle forholde sig til fordele og ulemper. Ingen af læringsplatformene havde på det 
tidspunkt færdige bud på, hvordan en elevplan skulle se ud. Valget endte med at falde ud til 
fordel for Meebook, men selve processen var særdeles kritisabel. 
 
Hvordan går det så med Meebook på skolerne? 
Som et repræsentativt eksempel på implementeringen af Meebook, har vi valgt Måløvhøj 
Skole. Her har lærerne i mange af årgangsteamene foretaget en kort evaluering, der tegner 
et billede af fordele og ulemper ved en sådan læringsplatform.  
 
Helt grundlæggende føler lærerne sig ikke godt nok klædt på til at løfte opgaven. Et fælles 
kursus på to timer er langt fra nok til, at den enkelte lærer føler sig tryg ved at planlægge og 
gennemføre undervisningsforløb via Meebook.  
 
Kravet til lærerne fra ledelsen var, at hver enkelt lærer skulle prøve sig frem ved at planlæg-
ge et undervisningsforløb i hvert kvartal, hvilket langt de fleste har gjort. For mange har det 
været en opgave, der ikke umiddelbart gav mening, hvorfor nogle - med begrundelse i mang-
lende kursus- og arbejdstid - ikke har mødt ledelsens krav. Det har heller ikke været muligt at 
få sparring fra ledelsen om Meebook, da ledelsens kompetencer på dette felt er endnu dårli-
gere end lærernes. En af de grundlæggende misforståelser, som lærerne ofte bliver mødt 
med, er, at Meebook i sig selv understøtter læringsmålstyret undervisning. Det er ikke tilfæl-
det, da det er en portal, hvor lærerne selv skal fylde indhold og læringsmål i.  
 
Enkelte årgangsteams har anvendt Meebook i de fleste undervisningsforløb, og her er tilba-
gemeldingen, at eleverne er glade for, at tekster og andet materiale er samlet et sted, så ting 
ikke forsvinder. Men eleverne oplever det samtidig som omstændeligt, at de både skal orien-
tere sig på Meebook, Google Drev og diverse undervisningsportaler. Det er en nødvendig-
hed, at skolen har en bred vifte af digitale undervisningsportaler som Meebook kan linke til, 
ligesom det er nødvendigt at skolens it og hot spots fungerer, hvilket langtfra er tilfældet alle 
steder. Generelt oplever lærerne det som et problem, at eleverne bliver for bundet til 
skærmen, hvilket ikke partout øger læringen. 
 
Et af de vigtigste mål med Meebook er, at det på sigt skal lette og effektivisere lærernes ar-
bejde. I skrivende stund er det ikke tilfældet, men de lærere/teams, der har anvendt porta-
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len i mange undervisningsforløb, vil sikkert kunne genanvende en del, når de igen skal un-
dervise på samme klassetrin. Vi anbefaler, at man fokuserer mere på Meebooks muligheder 
som et konstruktivt pædagogisk redskab, frem for det ofte ensidige fokus på, om lærerne 
eventuelt kan spare tid ved at overtage eller genanvende hinandens planlægning.  
 
I indskolingen fylder digitaliseringen mindre, men lærerne bliver mødt af de samme krav. 
Her er tilbagemeldingen, at det er en tidskrævende opgave, da mange elever har brug for 
hjælp til det helt basale. 
 
Meebook er kommet med et bud på en digital års- og elevplan, men løsningen efterlader 
mange spørgsmål og er en helt ny måde at tænke dette på. Det betyder, at mange skoler 
ikke vil kunne leve op til lovens krav om digitale elevplaner i indeværende skoleår. På alle 
skoler har det været valgfrit, om man vil bruge Meebook til elevplanerne i indeværende sko-
leår.  
 
Der er selvsagt spændende og velgørende perspektiver i udviklingen. Temaet, ’læringsporta-
ler og læringsmålsstyret undervisning’, er dog i øjeblikket politisk højspændt og indeholder 
en række alvorlige faldgruber, hvor vi særligt er optagede af, at indførelsen ikke må under-
kende lærernes autonomi og metodeansvar. Ballerup Lærerforening følger implementerin-
gen særdeles tæt og vil vedholdende insistere på, at den tager udgangspunkt i, hvad lærerne 
finder er hjælpsomt og meningsfuldt i undervisningsøjemed.  
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution. 
 
PLC 
Den overordnede vision for PLC i Ballerup lyder: ”PLC skal give folk det, de har brug for - men 
også det, de ikke ved, de har brug for.”1 Det er ambitiøst, og man kan spørge sig selv om, 
hvad formuleringen egentlig dækker over, samt hvad der skal til for at leve op til den?  
 
PLC skal være skolens lokale kraftcenter, hvorfra ideer, inspiration og konkret hjælp og vej-
ledning udspringer. Det skal fortsat håndtere skolens undervisningsmidler samt vejlede i 
brugen af dem. Derudover skal det som noget nyt tilbyde strukturerede, læringsrelaterede 
aktiviteter og didaktisk vejledning til lærere, pædagoger og elever. PLC er med andre ord 
stedet, der skal være centrum for skolens samlede pædagogiske udvikling. Allerede her lyder 
det som en fuldtidsopgave for de tilknyttede.  
 
Flere PLC-vejledere oplever, at tid og opgaver ikke altid hænger sammen. Samtidig bliver de 
pålagt stadig flere opgaver inden for den samme tidsramme. PLC-opgaven er ikke klart defi-
neret, hvilket gør det svært at få et præcist billede af, hvad der hører til i PLC-regi, og hvad 
der hører til andre steder.  
 
I år skal PLC-vejlederne på en kommunal PLC-uddannelse. En uddannelse på 37 timer, som 
skal give PLC-vejlederne værktøjer til at fungere som konsulenter for læring på de enkelte 
skoler. Kommunen har valgt at betale uddannelsen til tre PLC-vejledere pr. matrikel. Såfremt 
den enkelte matrikel ønsker flere på uddannelse, er der åbnet op for køb af ekstra pladser til 
en reduceret pris. Dog opfordres lederne stadig til at sende PLC-vejlederne på udvalgte mo-
duler af diplomuddannelsen til læringsvejleder, som UCC udbyder.  

                                                
1
 http://www.emu.dk/sites/default/files/Handleplan%20PLC%20Ballerup%202014.pdf 



10 
 

Som vejleder er man tilknyttet det kommunale PLC-netværk, da man er en del af PLC. Der-
udover er man tilknyttet et netværk, der hører til den vejlederkategori, man er, fx læsevejle-
der. Kommunen ønsker et nogenlunde ensartet PLC, men det er samtidig meningen, at PLC 
skal være tilpasset den enkelte skoles behov.  
 
Ballerup Lærerforening mener, at der er behov for, at skolelederne er med til at lave funkti-
onsbeskrivelser til de forskellige vejledere på PLC. Det er vigtigt, at lederne tager dette an-
svar på sig, så de får indblik i, hvor stor en opgave PLC står med og på den baggrund kan 
overveje, om nogle af opgaverne kunne løftes i ledelsesregi. Endvidere vil det være hen-
sigtsmæssigt, at det er en opgave, der fast ligger hos én leder, så opgaven ikke bliver kaste-
bold mellem lederne.  
 
PLC kan komme til at fungere som et stærkt kraftcenter på skolen, hvis opgaven understøt-
tes og prioriteres af ledelsen.  
 
 

5.1.2. Implementering af den nye skolestruktur  
Ballerup Lærerforening har fra start været modstander af dét skolestrukturforslag, som poli-
tikerne endte med at beslutte. Bekymringerne har kredset om matrikelskolemodellen, struk-
turelle og organisatoriske uhensigtsmæssigheder, den fremadrettede inklusionsindsats og 
specialundervisning, den nye ledelsesstruktur og den forventeligt store forældremodstand 
ved klassedannelse og sammenlægninger på tværs af matrikler. Punkter, man kan man finde 
uddybet i vores høringssvar til den nye skolestruktur.2  
 
Desværre har høringssvaret fået en næsten profetisk status, da samtlige bekymringer i større 
eller mindre grad er blevet til virkelighed.  
 
På matrikelskolerne ser vi mange organisatoriske og strukturelle udfordringer. Et af hoved-
problemerne er, at ledelsen naturligt nok arbejder ud fra, at distriktsskolen er - eller skal 
være - en samlet og ensrettet størrelse, mens medarbejderne ikke nødvendigvis deler suc-
ceskriteriet. Det skaber voldsomme gnidninger i forhold til videreførelse af traditioner og 
indførelse af nye, og det samme gælder også for andre områder som mødestruktur, håndte-
ring af ’andre opgaver’, arbejdsformer- og metoder i ressourcecenteret etc. Kabalen er tit 
lagt på ledelsens kontor, hvor man har sorteret i traditioner og løsningsmodeller med ”best 
practice” for øje, og det efterlader for ofte medarbejderne som brikker i et større spil, hvor 
fælles kultur og erfaringsudveksling nok er målet, men ensretning bliver resultatet. 
 
Den vigtigste løftestang til implementeringen af folkeskolereformen i Ballerup er - udover 
lærerne - den ny ledelsesstruktur, hvor ledelsen er kommet tættere på kerneopgaven rent 
fysisk. Mange lærere har for første gang i deres lærerliv oplevet at blive observeret i en un-
dervisningssituation af en leder, hvilket er positivt, når det ellers foregår kvalificeret. Det er 
også nyt, at pædagogiske ledere ofte har deltaget på årgangsteammøder. Der er ingen tvivl 
om, at der er høje forventninger til ”ledelse tæt på opgaven” fra politikere og administration. 
Vi har dog stadig til gode at opleve, at det medfører færre læreropgaver og giver et fagligt 
løft af eleverne.  
 

                                                
2
 http://kreds21.dk/media/6944194/blf_hoeringssvar_ny-skolestruktur_2014.pdf 
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Lærerne har i udgangspunktet modtaget de nye ledere med positive forventninger, hvilket 
kan aflæses i efterårets måling af den sociale kapital, men her et halvt år efter undersøgel-
sen, tyder meget desværre på, at lærernes positive forventninger er for nedadgående. Som 
det er nu, opleves værdien som meget forskellig og meget afhængig af, hvilken pædagogisk 
leder man har fået. Nogle lærere har følt sig overvåget i undervisningssituationer, mens an-
dre har oplevet det som en hjælp. Nogle årgangsteams har følt, at dagsordenen på årgangs-
teammøder blev for lederstyret, mens andre har oplevet det som understøttende og prak-
tisk at have lederen tæt på.  
 
Sammenfattende kan man sige, at der muligvis ligger et uforløst potentiale i at løfte elever-
nes faglige niveau via nye pædagogiske lederes observationer og vejledning, men lederne 
har været hæmmede af deres manglende forhåndskendskab til de enkelte skoler. At sam-
mensætte nye ledelsesteam og blive enige om en fælles strategi har været, og er fortsat, en 
svær og tidskrævende proces.  
 
I Ballerup har vi en stolt tradition for, at lærerne bliver inddraget i vigtige beslutninger for 
skolens udvikling. Desværre kan vi ikke altid få øje på, at netop den tradition er blevet tyde-
ligt overbragt til de nye ledere. Det har åbenlyst været svært for de nyansatte ledere at sæt-
te retning og vejlede lærerne kvalitativt i forhold til procedurer og rammer for en given op-
gave. Her har den enkelte TR haft en central rolle i vejledningen af de nye pædagogiske lede-
re. Der er tale om en arbejdsopgave, som dybest set ikke burde høre ind under TR´s i forve-
jen lange opgavebeskrivelse, men der er ingen tvivl om, at det er kommet lærerne til gode, 
at TR har taget det på sig.  
 
Når de pædagogiske ledere er uklare på rammerne, er den logiske konsekvens, at lærerne 
modtager uklare svar på konkrete henvendelser, eller at lederne vender tilbage med svar 
efter at have vendt problematikken andetsteds. Tiden går, og imens ledelsessvaret udebli-
ver, glider opgaverne ned på årgangsteamets bord. Det drejer sig især om koordination i 
forhold til ydre rammer; fx åben skole, UU-vejledning, prøver og censur mm. Men også om 
elevsager, hvor ledelsen kan vejlede og iværksætte støtte i og uden for skolen. Flere af disse 
opgaver kunne med fordel løftes væk fra lærernes bord.  
 
Klassesammenlægninger på tværs af matrikler 
I indeværende skoleår er det ikke muligt at lægge klasser sammen på tværs af matrikler. Det 
åbnes der op for i det kommende skoleår. Det er ikke ny viden, men alligevel ser det ud til, at 
det er kommet bag på både politikere og forældre. Planlægningen af næste skoleår står for 
døren, og problematikken er havnet på skolebestyrelsernes bord. Det har ført til stor foræl-
dremodstand mod denne mulighed, og politikere har med læserbreve i Ballerup Bladet ar-
gumenteret for, at dette aldrig har været intentionen med den nye skolestruktur.  
 
Ressourcetildelingsmodellen er imidlertid stykket sådan sammen, at distriktsskolelederen er 
nødt til alvorligt at overveje at sammenlægge klasser på tværs af matrikler, når klasserne 
bliver for små, fordi det ellers udhuler økonomien til alle de andre vigtige opgaver og aktivi-
teter. Dette understreger en af pointerne fra vores høringssvar; nemlig at den nye skole-
struktur er et politisk kompromis mellem nærhedsprincippet og politikernes behov for at 
vise handlekraft.  
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Linjer i udskolingen 
Til at begynde med var det planlagt, at linjer i udskolingen skulle implementeres i skoleåret 
2016/17, men heldigvis besindede politikerne sig og udskød det hele et år. Det skete i er-
kendelse af, at skolerne i indeværende skoleår ikke ville kunne nå at gennemføre en ordent-
lig beslutningsproces, der involverer alle parter. Forsinkelsen skyldes hovedsagligt de omfat-
tende ombygninger og tillægsarbejder samt implementeringen af den nye ledelsesstruktur. 
 
Der er nok af udfordringer at få øje på i implementeringen af linjer i udskolingen, men for-
håbentlig kan den længere tid understøtte en ordentlig proces, hvor man inddrager erfarin-
ger fra valgfag på tværs af matrikler og sørger for reel medarbejderindflydelse.  
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution. 
 
 

5.1.3. OK15 
Oven på to overenskomster, som var indgået i den økonomiske krises tegn, var der ved 
OK15-forhandlingerne forsigtig udsigt til bedre tider for samfundets økonomi. På det private 
arbejdsmarked blev der i 2014 indgået et 3-årigt forlig med udsigt til lidt større lønstigninger. 
 
På den kommunale/regionale lønmodtagerside blev et nyt forhandlingsfælleskab dannet 8. 
oktober 2014 af det tidligere KTO og Sundhedskartellet. Danmarks Lærerforening havde ar-
bejdet aktivt for sammenlægningen i flere år, og fællesskabet skulle stå sin prøve for første 
gang ved OK15. På lærerområdet var forhandlingerne de første efter arbejdsgivernes lockout 
og Folketingets efterfølgende lovindgreb i 2013. Derfor havde dette års forhandlinger på 
lærerområdet bevågenhed fra alle andre organisationer.  
 
Overenskomstforhandlingerne mellem LC og arbejdsgiverne primo 2015 adskilte sig markant 
fra tidligere forhandlinger. Efter lovindgrebet om arbejdstid i 2013 stod foreningen i den 
situation, at der ikke skulle forhandles ud fra en gældende fælles aftale, men med Lov 409 
som udgangspunkt. Man kan sige, at foreningen forhandlede ud fra et 0-punkt om arbejds-
tid, hvilket påvirkede både kravopstillingsprocessen og forhandlingerne. 
 
Kort tid efter lovindgrebet i 2013 begyndte foreningens interne drøftelser af de kommunale 
OK15-forhandlinger. Fra starten var der fokus på dilemmaet: Skulle der opstilles arbejdstids-
krav, som blev vurderet som meget vanskelige at få gennemført, eller skulle man undlade at 
opstille arbejdstidskrav og derved risikere at skabe indtryk af en form for accept af lovind-
grebets arbejdstidsregler? Dette dilemma blev bl.a. drøftet på foreningens OK-konference 
for Hovedstyrelsen og kredsformændene i april 2014. I Hovedstyrelsens forslag til krav, der 
blev udsendt til medlemsdebat i maj 2014, blev kravforslaget formuleret således: ”Rammer 
der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gen-
nemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisnin-
gen, herunder have et godt samarbejde med forældrene.” Ballerup Lærerforening var forbe-
holdne over for kravopstillingen, fordi den interne forståelse i foreningen i alt for udtalt grad 
var, at vi ikke havde nogen tænkelig mulighed for at opnå et fornuftigt resultat. Kravet blev 
vedtaget på kongressen og indgik senere i LC’s krav til organisationsforhandlingerne med KL. 
 
Under forhandlingerne blev det klart, at KL ikke kunne eller måtte indgå en ny aftale, der 
kunne sikre ordentlige rammer. Det var tydeligt, at den politiske styring fra finansministeren 
var udtalt. I stedet aftalte parterne 15 konkrete initiativer i forhold til tilrettelæggelsen af 
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arbejdstiden under Lov 409. Parterne forpligtede sig med aftalen til at fremme initiativerne i 
kommunerne og på skolerne. Udover de konkrete initiativer aftalte parterne også en tæt 
opfølgning og evaluering af målsætningen om kvalitet i undervisningen, godt arbejdsmiljø og 
styrket social kapital samt en evaluering af de 15 initiativers udmøntning på skolerne. 
 
Foreningen stillede en række andre krav, som blev opnået i den endelige OK15-aftale. Det 
drejer sig om lønforbedringer til LC-gruppen, forhandling af midlerne i specialundervisnings-
tillæggene, grundløn til professionsbachelorer i ernæring og sundhed, ret til afvikling af 6. 
ferieuge - som på det øvrige arbejdsmarked - samt overenskomstdækning af USB/STU. 
 
En enig Hovedstyrelse anbefalede medlemmerne at stemme ja til resultatet.  
 
I Ballerup Lærerforenings kredsstyrelse gav resultatet anledning til en sund, men også intens, 
principiel og værdiladet debat, da næstformanden, som har sæde i Hovedstyrelsen, anbefa-
lede medlemmerne at stemme ja til resultatet, mens formanden anbefalede at stemme nej. 
Efter grundige overvejelser og mange og lange drøftelser endte det med, at Styrelsen samlet 
set fordelte sig med 1 anbefaling af et ja og 16 anbefalinger af et nej.3     
 
Rekordmange medlemmer deltog i urafstemningen, og et klart flertal stemte som forventet 
ja, men mindretallet var betydeligt større, end det almindeligvis plejer at være. 70,1 procent 
af dem, der deltog i urafstemningen, stemte ja, mens 29,9 procent stemte nej. I Ballerup 
faldt stemmeprocenten nærmest ud med omvendt fortegn: 26,2 % stemte ja, mens 73,8 % 
stemte nej.   
 
Tilfredsheden med resultatet var i bund og grund ikke særlig stor hos hverken de medlem-
mer, der stemte ja eller nej, hvorfor det samlet set må formodes, at gruppen af skeptikere er 
større, end afstemningen umiddelbart viste.    
 
Som en direkte konsekvens af resultatet og frustration over OK-forløbet valgte vores for-
mand at melde sit kandidatur til Hovedstyrelsesvalget. Således stillede Ballerup Lærerfor-
ening med to kandidater, idet vores næstformand allerede på generalforsamlingen havde 
bekendtgjort sin genopstilling.  
 
 

5.1.4. Kommunens budget 2016  
Kommunens budget ventes altid med en vis bekymring, og i år var ingen undtagelse, da en 
yderst kontroversiel kommuneaftale mellem KL og Finansministeriet var faldet på plads først 
i sommerferien. Aftalen indeholder blandt andet et anseeligt omprioriteringsbidrag, hvor 
staten fjerner penge med den ene hånd og tilbagefører et øremærket beløb med den anden. 
Konsekvenserne kender vi endnu ikke helt, men læser vi det Christiansborgpolitiske landkort 
bare nogenlunde korrekt, er det overvejende sandsynligt, at især ældre og sygehusvæsenet 
favoriseres af modellen, mens kommunerne vil få stadig sværere ved at opretholde et gene-
relt set anstændigt kommunalt serviceniveau. I sidste ende kan det betyde yderligere reduk-
tion af lærere og pædagoger.    

                                                
3
 http://kreds21.dk/media/6500708/ok15_medlemsbrev_150304.pdf 

http://kreds21.dk/media/6500708/ok15_medlemsbrev_150304.pdf
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Vi sendte som altid et høringssvar, og i år var det med budskaber på fire områder: Imple-
menteringen af folkeskolereformen, den nye skolestruktur, inklusion og den specialiserede 
indsats, lokalaftalen.4  
 
Derudover sendte vi sammen med de andre faglige organisationer et brev til kommunalbe-
styrelsen, hvor vi advarer mod at intervenere i lønaftalerne for at finde besparelser: ”Der 
foreligger nu et samlet katalog for omprioriteringspuljen, som blandt meget andet indehol-
der forslag nr. 25: ’Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper’. 
Det er et forslag, som vi er helt uforstående over for, at administrationen igen trækker 
frem(…) En opsigelse af lønaftalerne vil uundgåeligt medføre uro og meget stor usikkerhed 
hos medarbejderne om Ballerup Kommunes hensigter, og det kommer samtidig med lance-
ringen af en ny MED-aftale, en indsats i forhold til social kapital og et ønske om at nedbringe 
et for højt sygefravær. Forslaget går direkte imod værdierne ’tillid’ og ’retfærdighed’. Desu-
den er det et opgør med den enighed, der har været gennem årene mellem Ballerup Kommu-
ne og medarbejderne, om løn som et vigtigt led i rekrutteringsøjemed.”5   
 
Kommunen valgte på den baggrund at trække forslaget, men i den politiske aftale blev det 
efterfølgende indskrevet, at Ballerup ikke længere har en ambition om at være lønførende. 
Det fik en anseelig betydning i forbindelse med forhandlingerne om lokalaftalen, og det vil 
det også få fremover.     
 
Frem mod budget 2017 vil vi intensivere argumentationen for, at vi har brug for flere lærere 
i skolevæsenet, hvis vi skal kunne forløse de høje ambitioner i ’Skole med vilje’. Over de se-
neste 5-7 år er der landsdækkende forsvundet mere end 13 % af lærerstillingerne, og i Balle-
rup er tallet nok desværre tæt på 20 % - med en elevtilbagegang på kun ca. 7 %. Det mærkes 
ved et uhørt arbejdspres på skolerne.  
 
 

5.1.5. Lokalaftalen og andre aftaler    
I Ballerup har vi heldigvis være begunstiget af, at vi har formået at finde hinanden omkring 
forhandlingsbordet, således at vi har kunnet komme igennem de seneste par særdeles hekti-
ske år på en trods alt bedre og mere skånsom måde, end det er set mange andre steder. Og 
kommunen har eftertrykkeligt tilkendegivet, at lærerne i Ballerup har levet fuldt op til for-
pligtelserne i aftalen og har taget et stort ansvar for den fortsatte udvikling af Ballerup Sko-
levæsen under meget svære arbejdsbetingelser.  
 
Arbejdstid  
Forhandlinger er en speciel størrelse. Det forholder sig altid sådan, at parterne mere eller 
mindre bevidst lader større eller mindre områder stå lettere uafklarede tilbage. Det er en del 
af spillet, fordi begge parter har en fornemmelse for, at der er elementer, som man ikke skal 
træde alt for meget rundt i, hvis det skal ende med en aftale. 
 
Sådan har det også være med vores lokalaftale. Ikke mindst, fordi den blev lavet på et tids-
punkt, hvor det meste var så usikkert, at man med god ret kan sige, at den blev indgået med 
mere end én blind makker. Derfor har vi også løbende haft møder i forhandlingsudvalget, 

                                                
4
 http://kreds21.dk/media/7452870/blf_hoeringssvar_budget-2016.pdf 

5
 http://kreds21.dk/media/7452882/omprioriteringspuljen_brev-fra-de-faglige-organisationer.pdf 

 

http://kreds21.dk/media/7452870/blf_hoeringssvar_budget-2016.pdf
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hvor vi har kunnet afklare utilsigtede konsekvenser af aftalen samt deciderede uenigheder. 
Det er på sin plads at rose begge sider af forhandlingsbordet for, at det indtil nu er lykkedes 
at finde svar og kompromiser på langt de fleste af de ofte komplekse problemstillinger. Kon-
kret har vi arbejdet med et dokument, som vi til slut navngav ’Fælleserklæring’, der præcise-
rer aftalerne om tilstedeværelsestid, opgaveoversigten, det maksimale undervisningstimetal, 
lejrskoler, skole/hjem-samarbejdet, klasselærerfunktionen, deltidsbeskæftigede, ”den 42. 
uge”, overtid, ferieplacering og 6. ferieuge. Kerneelementer i aftalen, som undervejs viste sig 
at have behov for tydeligere fællesforståelser.        
 
Samlet set må det konstateres, at aftalen har haft stor positiv betydning for skolevæsenet, 
og generelt er det vores indtryk, at medlemmerne har været tilfredse med aftalen - med den 
vigtige tilføjelse, at den naturligvis ikke fjerner det arbejdspres, som især afstedkommes af 
en for høj undervisningsforpligtelse, folkeskolereformen og den nye skolestruktur.  
 
Løn  
I Ballerup har vi god grund til at være tilfredse med vores lønaftale og lønforhold. Der her-
sker stadig stor enighed om, at lønnen forhåndsaftales mellem Ballerup Kommune og Balle-
rup Lærerforening, og det betyder, at vi loyalt og konsekvent kan efterleve Danmarks Lærer-
forenings lønpolitik, som kort fortalt er, at løn skal udmøntes så kollektivt som muligt.    
 
I den nuværende lokalaftale har vi aftalt en fornuftig og ubureaukratisk aflønningsmodel for 
undervisningstillægget, som der har været stor tilfredshed med. Desværre er den også lidt 
dyrere for kommunen, hvorfor den - set i lyset af den konstante effektiviseringsdagsorden - 
ikke vil blive videreført. Det vil umiddelbart betyde en marginal løntilbagegang for en del 
medlemmer, men den mere end blot opvejes af det ekstra løntrin, som alle medlemmer får 
pr. 1. april 2016. Man vil altså pr. 1. april opleve en lønfremgang, som delvist udhules til au-
gust, men fortsat vil betyde en samlet lønfremgang for alle - for nogle dog næsten umærke-
lig.  
 
Vejledere  
Overenskomsten tilsiger, at undervisningsvejledere er berettiget til et årligt tillæg på 10.000 
kr., som det nu omsider er lykkedes os at få alle skolelederne til at udbetale. I takt med rede-
fineringen af PLC og udvidelsen af vejlederkorpset, er udgiften steget betragteligt, og det har 
undervejs fået flere af skolelederne til at slå sig noget i tøjret. Egentlig er det ikke Ballerup 
Lærerforenings lønpolitik, at der skal udbetales tillæg for særlige funktioner, men det er 
overenskomstfastsat - i forbindelse med A08, hvor det var tænkt som kompensation for 
bortfald af undervisningstillæg - og så skal det naturligvis også udmøntes.   
 
Praktikaftale 
Med læreruddannelsen fra 2014 er der sket store ændringer vedrørende praktikforløb for 
lærerstuderende, både når det gælder indhold og aflønning. I april indgik vi derfor en prak-
tikaftale med kommunen, der fastsætter honoreringsdelen. Vi har fortsat udfordringer på 
praktikområdet, da der dels mangler at blive uddannet praktiklærere i Ballerup samt at 
komme afklaring på indholdsdelen. Det arbejder vi på i skrivende stund, så vi forhåbentlig får 
en klar beskrivelse for både praktiklærernes og -vejledernes arbejdsopgaver. 
 
Forhandlingerne om en ny lokalaftale  
Vores nuværende lokalaftale udløber med udgangen af indeværende skoleår med den kon-
sekvens, at vi vil overgå til Lov 409, hvis ikke der aftales noget andet. Derfor indledte vi alle-
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rede i det tidlige efterår drøftelser med kommunen med henblik på at videreføre aftalte for-
hold. Det lange og stadigt mere højspændte forhandlingsforløb kulminerede i starten af fe-
bruar med et forhandlingsresultat, som medlemmerne godkendte på den ekstraordinære 
generalforsamling den 8. februar. Efter godkendelse i Økonomiudvalget den 23. februar be-
tyder det, at vi nu har aftalte vilkår i Ballerup helt frem til sommeren 2018. En aftale er altid 
et kompromis, og sådan var det også denne gang. For eksempel var det ikke vores ønske, at 
tilstedeværelsesforpligtelsen skulle forøges. Men en aftale er et udtryk for, at parterne - i 
ånden af samarbejde og gensidig tillid og forståelse - forsøger at løfte udfordringerne sam-
men. Det er en stor styrke for skolevæsenet og tilfredsstillelse for parterne, at det endnu en 
gang lykkedes at opnå enighed om arbejdsvilkårene.    
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution. 
 
Forhandlingsforløbet og de nærmere detaljer i aftalen redegjorde formanden for på den 
ekstraordinære generalforsamling, og når aftalen formelt er underskrevet, vil det blive lagt 
på hjemmesiden. 
 
 

5.1.6. Inklusion og specialundervisning 
Siden 2007 har kommunen haft ansvaret for specialundervisningen af egne børn med særli-
ge behov, og i perioden har der været et erkendt behov for at kompetenceudvikle medar-
bejdere og ledere i Ballerup Skolevæsen. I en årrække har fokus været rettet mod aktionslæ-
ring. Denne metode har vist sig åbenlyst utilstrækkelig, og den pædagogiske opgave med at 
inkludere børn i almenområdet har været voldsomt udfordret af strategien. De sidste år har 
der indfundet sig en erkendelse af, at der skal mere og andet til. Derfor oprettede kommu-
nen ’Kompetencecenteret’, hvor skolerne kunne få hjælp til at løse inklusionsopgaven gen-
nem supervision, vejledning og sparring - forestået af kompetente, praksisnære lærere og 
pædagoger med omfattende erfaring og viden fra specialområdet. Der har været afsat 3 
mio. kr. årligt i kommunens budget til Kompetencecenteret. Fra 2016 er modellen valgt fra, 
da det har vist sig, at der ikke har været ledelsesopfølgning på den hjælp og de handleplaner, 
der er kommet ud af Kompetencecenterets indsats. En tillægsforklaring er, at der skulle fin-
des et større millionbeløb i kommunens budget. 
 
Netop tilgangen til Kompetencecenterets opgaveløsning og berettigelse understøtter Balle-
rup Lærerforenings bekymring for inklusionsindsatsen, som vi beskrev udførligt i høringssva-
ret til ”Strategi for læring, udvikling og trivsel” tilbage i vinteren 2015.6 Vi stiller os uforstå-
ende over for politikernes afskaffelse af Kompetencecentret og havde faktisk ønsket en vide-
reudvikling.  
 
Der er en grundlæggende mangel på vilje til at forholde sig konkret til de udfordringer og 
den gradvist stigende afmagt, som skolevæsenet har sat lærere og andet pædagogisk perso-
nale i. En afmagt, som hindrer motivationen og gå-på-modet med en tiltagende frustrations-
regression som spirende konsekvens. Det er yderst uhensigtsmæssigt, at lærerne - set i en 
social kapital terminologi - i stigende grad oplever, at kerneopgaven ikke er den samme, når 
vi henholdsvis taler inklusionsstrategi og -praksis. Den fagligt utilfredsstillende og manglende 
sammenhæng imellem mål, midler og rammer for inklusion undergraver alt for hyppigt in-

                                                
6
 http://kreds21.dk/media/6944623/blf_hoeringssvar_slut_2015_150121.pdf 

 

http://kreds21.dk/media/6944623/blf_hoeringssvar_slut_2015_150121.pdf
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klusionen. At dette forhold tilsyneladende ikke fra politisk hold ses som et akut problem, 
bidrager blot til yderligere frustrationsregression hos læreren.  
 
Skolevæsenet står i øjeblikket med en inklusionsudfordring uden en egentlig strategi for, 
hvordan de for medlemmerne meget belastende sider af inklusionen løses og håndteres i 
praksis. Vi kan desværre forudse en øget belastning - også for eleverne.  
 
Ballerup Lærerforening har anbefalet kommunen at nytænke håndteringen af specialunder-
visningsopgaven, så der i højere grad kan blive tale om reel specialunderstøttelse af under-
visningen, reel udvikling af det enkelte barn og de fællesskaber, det indgår i, samt reel udvik-
ling af børnenes trivsel, når der arbejdes med inklusion. Grundlæggende er det vores tilgang, 
at vi ikke løser skolens fremtidsudfordringer ved blot at skabe visioner for fremtiden, men i 
højere grad ved at være praksisnære og konkrete med løsningsorienterede tiltag, der hånd-
terer de utilsigtede udfordringer, som strategier sjældent tager højde for. Vi skal med andre 
ord ikke alene fokusere på fremtidens udfordringer i et strategisk perspektiv, men også age-
re i forhold til de praksisnære udfordringer, som i varierende omfang undergraver mulighe-
derne for at nå de strategiske målsætninger. Der skal simpelthen kunne korrigeres i strategi-
erne, når præmisserne for deres gennemførelse ikke er til stede i praksis.  
 
 

5.1.7. De mindre medlemsgrupper 
Efter lockouten i 2013, hvor flere af de mindre medlemsgrupper følte sig overset, har for-
eningen over de sidste år haft en særlig opmærksomhed på disse grupper, da de desværre 
hurtigt bliver glemt i mængden.  
 
Børnehaveklasselederne  
Vi har en stolt tradition for at sidestille lærere og børnehaveklasseledere i vores forståelse 
og aftaler. Sådan er det fortsat. At være børnehaveklasseleder er hårdt arbejde i en udsat 
position. Der skal år efter år investeres uanede kræfter i at få overgangen fra børnehave- til 
skoleliv til at forløbe så godt som muligt, og næsten hvert forår er man som børnehaveklas-
seleder jaget vildt, når skoleindskrivningen er overstået, og skolevæsenet har overblik over 
dannelsen af de kommende 0. klasser. Man ved aldrig, om man er købt eller solgt, og det er 
en tilbagevendende belastning, som vi ikke kan andet end støtte medlemmerne i.     
 
Logopæderne og de pædagogiske vejledere 
Henover foråret havde vi meget seriøse forhandlinger om en mulig omklassificering af vores 
logopæder og pædagogiske vejledere fra læreransættelse til konsulentansættelse. I 11. time 
kuldsejlede det hele imidlertid, fordi der opstod alvorlige problemer med og omkring C-BUR-
chefen. Konsekvensen blev, at samarbejdet ophørte, og den konstituerede ledelse turde ikke 
forpligte sig på en aftale, som de ikke havde fornødent økonomisk og indholdsmæssigt over-
blik over. Det er sådan set forståeligt, men også ærgerligt, da vi faktisk var ganske tæt på 
noget, som kunne have været fornuftigt.  
 
Det er vores forventning, at forhandlingsforløbet genoptages inden for den nærmeste frem-
tid med henblik på afklaring i god tid inden sommerferien.     
 
C-BUR 
Vi har en række mindre medlemsgrupper, som er ansat i C-BUR (PPR): LC-psykologer, logo-
pæder og pædagogiske vejledere. Disse fagligheder har en stor og vigtig betydning for, at 
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lærerne kan gennemføre undervisningen i det daglige. Igennem de senere år har det be-
stemt ikke været nogen taknemmelig opgave at være ansat i C-BUR, fordi centeret på mange 
måder har været dysfunktionelt og ikke har formået at leve op til sin understøttende funkti-
on for skolevæsenet. Det har blandt andre vores medlemmer måttet stå på mål for over for 
ledere og lærere, og det har ikke altid været lige let, at man ikke har haft mulighed for at 
levere de indsatser, som skolerne har efterspurgt. Gennem de seneste år har det psykiske 
arbejdsmiljø hos vores medlemmer generelt været skidt.   
 
Pr. 1. januar 2016 blev der ansat en ny C-BUR-chef, og der er heldigvis noget, som tyder på, 
at fremtiden for centeret ser lysere ud. Det mangler også bare, at der bliver rettet op på de 
fejl og mangler, som har præget organisationen i alt for mange år, for det bærer en ikke ube-
tydelig del af ansvaret for den tvivlsomme inklusionsstrategi, som elever og fagprofessionelle 
har lagt ryg til i skolevæsenet.   
 
Unge 2-projektet  
Unge2-projektet er en 9. klasseskole for sent ankomne unge tosprogede i Ballerup Kommu-
ne og omegnskommunerne. Projektet har gennem årene levet en på én gang stille, men også 
organisatorisk omtumlet, tilværelse i Ballerup Skolevæsen. Projektets formål er at give sent 
ankomne unge - med anden etnisk baggrund uden tilstrækkelige dansksproglige kompeten-
cer - mulighed for efter 2-3 års undervisning at afslutte folkeskolens prøver i 9. klasse. Der-
udover at tilbyde faglige og sociale udfordringer, som kvalificerer de unges valg af ungdoms-
uddannelse, og som gør dem i stand til at gennemføre en kompetencegivende ungdomsud-
dannelse. 
 
Set i lyset af flygtningekrisen er det nærmest tragikomisk og dybt uforståeligt, at projektet i 
december blev frakendt sin folkeskolestatus, fordi projektet ikke udbyder hele folkeskolens 
fagrække. Det betyder, at kommunen - desværre uden succes - har arbejdet intenst på at 
finde en anden måde at videreføre projektet på, hvorfor det står til lukning. Vi har 6 med-
lemmer ansat på Unge2-projektet.   
 
 

5.1.8. Efter- og videreuddannelse   
I 2015 fortsatte arbejdet i det nedsatte partudvalg vedrørende kompetenceudvikling. Særligt 
i foråret var der en kontinuerlig møderække mellem os og kommunen, også med deltagelse 
fra BUPL og Skolelederforeningen, da kompetenceudviklingsmidlerne omfatter både lærere, 
pædagoger og ledere. 
 
’Styrelsen for IT og Læring’ (STIL) havde udsendt en generel vejledning til, hvordan der skulle 
indberettes ved kompetenceafklaringerne. Vejledningen skabte store misforståelser, da en 
del skoleledere opfattede den som en generel vejledning, selvom den var tænkt som en tek-
nisk vejledning til indrapporteringen i it-systemet. Den generelle vejledning lagde beklagelig-
vis op til, at lærere med ’grunduddannelse’ i et givent fag mistede deres undervisningskom-
petence. Heldigvis opdagede vi det og rettede straks henvendelse til Danmarks Lærerfor-
ening, der kontaktede STIL for et møde. Her blev misforståelsen opklaret, og vejledningen 
blev ændret med en præcisering af dens formål. 
 
Kommunen udarbejdede en kompetenceudviklingsplan for uddannelsesindsatsen 2014/15 
og 2015/16 for lærere, pædagoger og ledere. Her fremgik det ikke i hvilket omfang, der skul-
le efteruddannes i linjefag, men fokus var på øvrige indsatser, såsom PLC vejlederuddannel-
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se, it-mentorer, Reading Recovery, Meebook, læringsmålsstyret undervisning i matematik 
etc.  
 
I starten af året var vi optaget af at få udarbejdet en oversigt over behovet for kompetence-
afklaring vedrørende linjefag. Efter påske blev kompetenceafklaringen iværksat og vurderin-
gen var, at 110 lærere skulle afklares. Planen var herefter at få udarbejdet en fælles oversigt 
over uddannelsesbehovet. Ud af de 110 har 18 fået at vide, at de skal tage et forberedende 
modul til en linjefagseksamen. Det store antal samtaler vidner om en stor interesse fra læ-
rerside om at blive opkvalificeret, ligesom det fra lederside vidner om et reelt ønske om at 
understøtte det. 
 
Udvælgelsen af de 18 lærere er dog betænkelig. Kommunen har udvalgt de lærere, som kun 
behøver efteruddannelse svarende til et prøveforberedelsesmodul på 5-10 ECTS-point. Med 
andre ord skal alle de lærere - hvor kompetenceafklaringssamtalen viste, at man var tæt på 
at besidde de forventede kvalifikationer - på efteruddannelse, mens de resterende ca. 80 % 
må vente. Den bagvedliggende logik er overvejende økonomisk, eftersom det er svært at få 
øje på gode argumenter for ikke at sende de lærere afsted først, som har det største efter-
uddannelsesbehov. 
 
Mange lærere har kun to linjefag. De er uddannet i en tid, hvor man fra seminariets side blev 
opfordret til at vælge det, der interesserede én og ikke så meget efter, hvad folkeskolen 
havde brug for. Tanken var, at når man kom ud i folkeskolen og følte sig kvalificeret i et gi-
vent fag, ville man sagtens kunne komme til at undervise i det, selvom man ikke var linje-
fagsuddannet. Man kan roligt sige, at tiderne er skiftet, og nu virker disse lærere i en skole-
verden, hvor ledere og lærere skal leve op til folkeskolereformens krav om høj linjefagsdæk-
ning.  
 
I skrivende stund har Ballerup Lærerforening kun viden om ganske få medlemmer, der er 
sendt på efteruddannelse på baggrund af kompetenceafklaringssamtalen i foråret 2015. Det 
er naturligvis dybt kritisabelt, at man sender lærere til kompetenceafklaringssamtaler uden 
at have en plan for, hvad der efterfølgende skal ske. Det er derudover urimeligt, at så mange 
får tilsagn om efteruddannelse uden at kunne få klar besked om tid, sted og vilkår. Forklarin-
gen er igen økonomisk. Det er tilsyneladende kommet som en overraskelse, at det er ganske 
omkostningstungt at efteruddanne lærere i linjefag. Lederne har kompetencen til at vurdere, 
om den enkelte lærer er undervisningskompetent i et givent fag. Det skal ske ved hjælp af et 
værktøj, som er udviklet til formålet. Vi frygter derfor, at konsekvensen af de manglende 
ressourcer kan blive, at den enkelte pædagogiske leder - mere eller mindre velunderbygget - 
føler sig nødsaget til at vurdere lærere som undervisningskompetente, så kommunen kan 
leve op til nøgletallene om linjefagsdækning. Det vil medføre et langt mindre efteruddannel-
sesbehov, men også manglende sikkerhed, fordi lederens vurdering ikke nødvendigvis vil 
blive godkendt af en eventuelt ny arbejdsgiver. Situationen er både kaotisk og uholdbar.    
 
Status er, at efteruddannelsesområdet er kronisk underfinansieret. Der er en del ubrugte 
efteruddannelsesmidler i kommunen, fordi kommunen ikke har midler til - eller ønsker at 
prioritere - lærernes arbejdstid til efteruddannelse. Og hverken statens kompetencemidler 
eller A. P. Møller-milliarden dækker lærernes arbejdstid.  
   
Ballerup Lærerforening mener fortsat, at det er en arbejdsgiverforpligtelse at forestå både 
arbejdstid og kursusafgift til efteruddannelse.  
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5.2. Arbejdsmiljøforhold 
 
 

5.2.1. Det generelle arbejdsmiljøarbejde 
Arbejdsmiljøet på skolerne er under hårdt pres disse år. Inklusion, forkromede udviklingspro-
jekter, ny ledelsesstil, folkeskolereform og en udfordret arbejdstid er blot nogle af de ele-
menter, der presser lærerne. Og der bliver stadig færre lærere til at løfte de stadig flere op-
gaver. 
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution. 
 
Arbejdsskader skal anmeldes 
En af arbejdsmiljørepræsentantens og Arbejdsmiljøudvalgets vigtigste opgaver, er at sikre, at 
arbejdsskader anmeldes. I takt med at inklusionsopgaven er blevet mere omfattende, uden 
at midlerne er fulgt med, oplever vi i stigende grad, at arbejdsskadeanmeldelser omhandler 
lærere, der bliver slået, sparket, revet eller kastet ting efter af elever, som har svært ved at 
navigere i en skolehverdag. For lærere, som dagligt er sammen med disse børn, kan normali-
tetsbegrebet let skride - det opleves pludselig som en naturlig del af ens arbejdsdag, at man 
er nødt til at fastholde børn, tage imod slag eller finde sig i at blive kaldt diverse ukvemsord. 
Det skal vi selvfølgelig på ingen måde acceptere. Vi skal blive ved med at fastholde, at man 
som lærer skal kunne passe sit arbejde uden at blive udsat for verbale og/eller fysiske over-
greb. Vi skal blive ved med at anmelde disse episoder, også selvom vi måske reelt ikke er 
kommet til skade eller er blevet ramt på vores sjæl. For vi ved aldrig, hvornår nok er nok, og 
vi må sygemelde os. Når det sker, er dokumentationen overordentlig vigtig. Der er i 2015 
anmeldt 67 arbejdsskader fra Ballerups skoler under C-SIK. Langt den største del af arbejds-
skaderne er forårsaget af udadreagerende elever. AMR er altid behjælpelig med at udfylde 
diverse dokumentationsskemaer, og selvom det kan virke ligegyldigt - og som en ubekvem 
og uoverskuelig ekstraopgave - skal det gøres. 
 
Anerkendt arbejdsskadesag 
Særligt de arbejdsskader, som vedrører arbejdsrelateret overbelastning, er svære at få aner-
kendt, da psykiske arbejdsskader - som fx stress - ikke er opført på erhvervssygdomslisten. I 
2012 fik Ballerup Lærerforening en sag ind, der var så veldokumenteret, at Danmarks Lærer-
forening vurderede, at den anmeldte sygdom havde mulighed for at blive anerkendt som 
arbejdsskade og dermed havde potentiale til at kunne danne præcedens. I 2015 fik med-
lemmet anerkendt sin arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen med 10 % varig méngrad og 
følgende mulighed for godtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste. Det var lidt af en sejr, for ofte 
oplever vi med den slags sager, at det er som at slå i en dyne.  
 
Fælles AMR-møder 
I løbet af året afholder kredsens arbejdsmiljøudvalg (AMU) to møder for skolernes arbejds-
miljørepræsentanter. Møderne giver dels arbejdsmiljørepræsentanterne mulighed for at 
netværke på tværs af skoler og matrikler, hvor der udveksles erfaringer og materiale, dels 
bruges de til diverse oplæg. Netværket er vigtigt, da AMR-rollen på den enkelte matrikel kan 
være både svær og ensom. Af samme årsag arbejder vi på at øge antallet af møder under 
nye former. 
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Sygefravær 
Oven på Lov 409 har der kunnet konstateres et stigende sygefravær hos lærerne rundt om i 
landet. Den samme stigning har vi ikke set i Ballerup, hvor vi har kunnet bryste os af at have 
en lokalaftale, som giver en vis fleksibilitet og sikring af forberedelsestiden. Kommunen har 
været i medierne med den tvivlsomme ære at have landets højeste sygefravær, men lærer-
nes sygefravær har altså været status quo. Uagtet dette forhold har kommunen haft et ge-
nerelt stærkt øget fokus på sygefravær, og det er ikke nogen hemmelighed, at indsatsen - 
også på skoleområdet - er intensiveret.  
 
Det betyder, at vi mærker, at lunten er kortere, og medlemmer indstilles langt hurtigere til 
afsked ved længerevarende sygdom. Det skyldes ikke mindst de stramninger, der er sket på 
sygedagpengeområdet, som kort fortalt har begrænset kommunernes adgang til at få refusi-
on fra bopælskommunen betragteligt, hvorfor arbejdsgiverne presses til at agere hurtigere. 
Vi følger udviklingen tæt og bistår selvfølgelig alle medlemmer i de sager, hvor det er påkræ-
vet.    
 
Der kan anlægges forskellige syn på gældende praksis, men når alt kommer til alt, handler 
det først og fremmest om, at en praksis skal være kendt, så der ikke opstår historier og bre-
der sig en oplevelse af forskelsbehandling og uretfærdighed. Og så er det vigtigt at ihukom-
me, at systemet faktisk er sat i verden for at sikre, at medarbejderne bliver støttet og hjulpet 
i ansættelsesforholdet. 
 
Ændring i forbindelse med erstatningssager 
2015 har budt på en ændring af Erstatningsnævnets regler. Erstatningsnævnet udbetaler 
erstatning for skader, som ingen kan gøres erstatningsansvarlige for, fx skader forårsaget 
med forsæt af børn. For at få tilkendt erstatninger skal der foreligge en politianmeldelse, 
men det har tidligere været kutyme, at der blev givet dispensation til lærere, pædagoger og 
plejepersonale, så man undgik at politianmelde borgere unødigt. Uden forvarsel blev det i 
sommer bekendtgjort, at Erstatningsnævnet ikke længere giver dispensation fra kravet om 
politianmeldelse.  
 
Hele efteråret har været en lang og sej kamp mellem de faglige organisationer og Erstat-
ningsnævnet - samt diverse arbejdspladser og KL - om, hvordan man skal løse problemet, 
idet ingen har interesse i at politianmelde børn. Erstatningsnævnet holder på, at der fortsat 
kan gives dispensation, men at der blot skal være en grundig dokumentation. Desværre kan 
ingen beskrive, hvornår dokumentationen er grundig nok, og imens retstilstanden er uafkla-
ret, afvises den ene sag efter den anden med store økonomiske konsekvenser for de involve-
rede. Sagen er løftet helt op på højeste niveau, og der arbejdes stadig på løsninger. Seneste 
udmelding til kommunerne fra KL - og dermed også til skolelederne - er, at man ikke altid pr. 
refleks skal politianmelde vold og trusler. Imens anbefaler vi som faglig organisation fortsat, 
at alle tilfælde af vold og trusler politianmeldes. 
 
Ny arbejdsmiljørepræsentant i underudvalget 
Da 2015 så dagens lys var Eva Rex (afd. Østerhøj) og Kasper Nielsen (Grantofteskolen) lærer-
nes arbejdsmiljørepræsentanter i underudvalget under MED-udvalget for Skoler, Institutio-
ner og Kultur (C-SIK). I forbindelse med, at Kasper fik nyt job og opsagde sin stilling på davæ-
rende Grantofteskolen, blev der valgt en ny repræsentant til undervalget. Pia Salling, som 
var blevet valgt som ny arbejdsmiljørepræsentant på Grantofteskolen, stillede sig til rådig-
hed og blev valgt.  
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Arbejdsmiljøtemaaften med Helle Hein 
Onsdag den 20. januar afholdt arbejdsmiljøudvalget kredsens årlige temaaften med foredrag 
af Helle Hein, som - med udgangspunkt i hendes egen forskning i gymnasielærernes arbejds-
tid på lov 409 - gav sit bud på, hvordan forskellige arketyper af medarbejdere skal behandles 
og bakkes op af både kolleger og ledelse. Efterfølgende var flere oppe til en lille snak med 
Helle om, hvorvidt hun mon med sin forskning kunne gøre en forskel på skolerne. Et fore-
drag, vores skoleledere nok også kunne have glæde af at høre. 
 
Lærerens Dag 
Endnu engang blev ’Lærerens Dag’ markeret af både os og kommunen. Vi afholdt fredag den 
2. oktober et arrangement på Hedegårdsskolen med både underholdning og middag. Først 
fik vi i den grad rørt lattermusklerne, da de to lærere og stand-uppere, Tine Marie og Nata-
sha Brock, gav en lektion i folkeskolen - og ikke mindst reformen - med en lang række poin-
ter, som vi kun kender alt for godt. Efterfølgende blev der snakket, hygget, spist og drukket i 
god stemning. 
 
Kommunen fejrede lærernes dag med de obligatoriske æbler til alle medarbejdere, og på 
flere skoler markerede TR og skoleledelsen også dagen med morgenmad, kage eller lignen-
de. 
 
 

5.2.2. Ny lokal MED-aftale og arbejdet med social kapital 
Fredag den 21. august blev den nye MED-aftale for alvor skudt i gang ved en stor og flot 
MED-konference i Ballerup Superarena, hvor alle kommunens MED-udvalg var inviteret. 
Borgmesteren understregede i sin velkomst vigtigheden af medindflydelse på arbejdsplad-
sen, og vores nye kommunaldirektør, Eik Møller, lagde især vægt på begreberne tillid, ret-
færdighed og samarbejde, som vi kender fra social kapital. Han introducerede samtidig be-
grebet trioen, som dækker over samarbejdet mellem leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tant.  
 
En af de betydningsfulde ændringer i den nye MED-aftale for os medarbejdere er vægtnin-
gen af forberedende MED-udvalgsmøder. Der er tale om møder, hvor de tillidsvalgte i MED 
mødes med egen overenskomstgruppe forud for MED-udvalgets møder og drøfter dagsor-
denen og indhenter mandat. Både formøder og arbejdet i trioen er gode eksempler på, at en 
skoleorganisation er anderledes end andre arbejdspladser. På de skoler, hvor tiden til MED-
formøder og møder i trioen fra årets start ikke blev skemalagt, fungerer det dårligt. Derimod 
har eksempelvis MED-formøder vist sig at have stor værdi for både medarbejdere, tillidsvalg-
te og ledere på de skoler, hvor møderne fra årets start er fastlagt i kalenderen. Det har især 
givet den øvrige medarbejdergruppe et større indblik i MED-udvalgets arbejde. 
 
Social kapital 
I september måned gennemførte kommunen igen den årlige måling af den sociale kapital. 
Sidste år kom tre skoler ud med et resultat, der angav, at der var lav social kapital, mens de 
øvrige skoler lå i den pæne ende af middel - med enkelte områder i den lave ende, fx vedrø-
rende involvering i beslutninger og retfærdig fordeling af arbejdsopgaver. 
I år var vi dårligt startet med samarbejdet på de nye distriktsskoler, før vi skulle vurdere, 
hvordan dette samarbejde gik. Målingen viste, at skolerne generelt ligger med middel til 
pæne værdier (68 point = 2,8) og derved generelt set viser en lille fremgang fra de 2,7 sidste 
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år. Én skole skiller sig igen ud ved at få et lavt resultat (55/2,2), mens en anden distriktsskole 
ligger rigtigt pænt, tilmed hvor den ene afdeling sidste år havde et lavt resultat. 
 
I skolernes samlede resultat kan det på den positive side aflæses, at medarbejderne synes, 
at samarbejdet med den nærmeste leder og ens kolleger er overvejende godt, og at der er 
høj kvalitet i det arbejde, der udføres. Udfordringerne ligger især i samarbejdet mellem le-
delsen (niveauet over nærmeste leder) og de ansatte, og i hvorvidt de ansatte oplever sig 
involveret i beslutninger. Men udfordringerne går også på, om arbejdsopgaver bliver fordelt 
retfærdigt, om konflikter bliver løst på en retfærdig måde, og om de ansatte bliver aner-
kendt for deres arbejde. På de punkter ligner målingen sidste års måling. 
 
Der skal nu igen udarbejdes handleplaner. Denne proces er meget vigtig, og her gælder det 
om, at MED-udvalget involverer alle medarbejdere, så processen bliver et fælles projekt. Det 
er afgørende, at de områder, hvor resultatet var dårligt, bliver behandlet seriøst og taget 
hånd om, hvilket gerne på sigt skulle medføre et forbedret psykisk arbejdsmiljø og en højere 
social kapital. 
 
 

5.2.3. Skolesager 
Det er hævet over enhver tvivl, at alle skoler oplever udfordringer og et for stort arbejds-
pres. Én skole har dog særligt været i vores søgelys gennem efterhånden flere år; nu Bal-
torpskolen, afd. Grantoften.  
 
Baltorpskolen, afd. Grantoften 
Afdelingen har fortsat to påbud fra Arbejdstilsynet (AT): 
 

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. 

 
Der er i indeværende skoleår til dags dato ikke arbejdet med de to påbud, til trods for at 
begge påbud skulle have været efterkommet 1. april 2015. Eftersom påbuddene er tilbage 
fra 2013, fortæller det sin helt egen historie om arbejdsmiljøet på afd. Grantoften. AT havde 
et møde med distriktsskolelederen og arbejdsmiljøgruppen på Grantofteskolen i juni 2015. 
Her gav ledelsen udtryk for, at den nye skolestruktur skulle kunne afhjælpe dele af påbud-
dene i kraft af intentionen om ledelse tættere på medarbejderne. AT kom på besøg til et 
opfølgende møde den 9. februar 2016, og i skrivende stund afventes AT’s afgørelse.  
 
Grantofteskolen har stor erfaring med at få ny ledelse. På afd. Grantoften er der blevet ansat 
to helt nye afdelingsledere, og to tidligere skoleledere har fortsat deres virke på skolen som 
afdelingsledere. Man kan kun gisne om, hvorvidt det har haft en afsmittende effekt på det 
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dårlige resultatet af målingen af social kapital en måned inde i det nye skoleår, men arbejdet 
med social kapital lader under alle omstændigheder meget tilbage at ønske.  
 
Skolens gruppeordning for børn med generelle indlæringsvanskelighede er opstået ved en 
fusion af gruppeordninger/specialklasserækker fra tre skoler. Opstarten har her været særlig 
hård og turbulent uden fornødent fokus på en reel etablering af en ny fælles afdelingskultur. 
Der har dels manglet en klar vision for tilbuddet, dels har medarbejderne en klar oplevelse af 
at være blevet lovet en betydelig bedre normering, end tilfældet er. 
 
 

5.2.4 Skolestruktur – ombygninger  
I sidste års beretning beskrev vi det uhensigtsmæssige i sammenfaldet mellem en ny skole-
struktur og implementeringen af folkeskolereformen, når dét folkeskoleområdet mest af alt 
havde brug for var ro for at løse alle de nye opgaver. Politikere og forvaltning argumentere-
de med, at den ny skolestruktur netop skulle understøtte folkeskolereformens implemente-
ring. I februar 2016 ser det desværre ud til, at der var en vis ræson i vores analyse.  
 
Elever og lærere mødte i august ind til nye arbejdspladser i halvfærdige klasselokaler med 
byggerod og støjende håndværksarbejde som baggrundsmusik midt i skoletiden. Læg hertil 
farligt byggestøv og manglende rengøring, så har du opskriften på en rigtig giftig cocktail, der 
i værste tilfælde har ført til sygemeldinger blandt elever og lærere og ikke mindst genhus-
ning af hele Skovlunde Skole, afd. Nord, og Ordblindeinstituttet. Som en direkte konsekvens 
af ombygninger og tillægsarbejder er budgettet for den nye skolestruktur overskredet med 
8,7 mio. kr.  
 
Set i det perspektiv er det endog meget svært at få øje på egentlige positive udviklingstegn 
som følge af den nye skolestruktur. Forhåbentlig kommer der mere ro på området fremad-
rettet.  
 
Da Skovlunde Skole, afd. Nord, og Ordblindeinstituttet med længder har været hårdest ramt 
af ombygningerne i forbindelse med den nye skolestruktur, har vi afsat et afsnit til at beskri-
ve det konkrete hændelsesforløb nærmere.   

 
Genhusning af Skovlunde Skole Nord og Ordblindeinstituttet 
Den største andel af skolestrukturprojektet lå på Skovlunde Skole, afd. Nord, hvor der indgik 
mange ombygninger og renoveringer både indvendigt og udvendigt. Allerede inden sommer-
ferien rømmede skolen fløj 1, hvor Ordblindeinstituttet skulle flytte ind, således at ombyg-
ningerne kunne igangsættes. Der blev gentagne gange stillet spørgsmålstegn ved, om tids-
planen nu ville holde.  
 
Det store omfang af forskelligartede opgaver på skolen og det store tidspres gjorde, at det 
ikke var muligt at udbyde projektet samlet i en hovedentreprise. Det blev derfor udbudt i 
dele, efterhånden som opgaverne blev klarere og mere afgrænsede. For skolens vedkom-
mende pågik arbejder udvendigt såvel på vest- som på østsiden samt indvendigt i klassevæ-
relser, skolekøkken, musiklokale og på toiletter.  
 
Som frygtet var bygningerne langt fra færdige og klar til undervisning, da elever og medar-
bejdere mødte på skolen efter sommerferien. Samtidig forårsagede bygningsarbejdet støv 
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og støj både ude og inde, og det var ikke muligt at udlufte klasselokalerne i sommervarmen 
uden at blive yderligere støv- og støjbelastet.  
 
Der blev taget prøver af støvet, som ikke indeholdt farlige stoffer. Der var bare for meget til, 
at det løbende kunne fjernes ved hjælp af rengøring. En stor del af personalet og eleverne 
var generet fysisk på grund af det dårlige indeklima, og da embedslægen blev tilkaldt, vurde-
rede hun, at støvbelastningen var for stor til at undervise i. Hun konkluderede dybest set, at 
man ikke kunne have en skole på en byggeplads.  
 
Derfor blev en hurtig genhusningsplan lagt og gennemført i løbet af en uge internt i kommu-
nen. Skovlunde Skole, afd. Nord, blev i første omgang genhuset omkring Idrætsbyen og i 
Skovlunde, mens der blev arbejdet på en mere permanent løsning, og elever og personale 
blev fordelt på afd. Syd, den gamle Skovlunde Skole på Torvevej, Sletten og de ældste elever 
på Parkskolen i Ballerup. Det blev besluttet ikke at flytte elever og lærere tilbage på skolen, 
før alt var færdigt, også udearealet.  
 
På samme tid blev der fundet asbestrester i loftrummet på Ordblindeinstituttet, hvor de af-
sluttende ventilationsarbejder pågik. En asbestsanering var påkrævet for igen at kunne fær-
des i loftrummet, og denne blev igangsat. For ikke at forstyrre elever og lærere under sane-
ringen, besluttedes det også at genhuse Ordblindeinstituttet, og der blev lavet en aftale med 
Blaagaard Seminarium. For at genhusningen af Ordblindeinstituttet skulle vare kortest mu-
ligt, blev der indgået forceringsaftaler med håndværkerne på de resterende arbejder, og der 
blev herefter arbejdet i døgndrift. Ordblindeinstituttet flyttede tilbage den 1. november 
2015.  
 
Tilbageflytningen af Skovlunde Skole, afd. Nord, var påtænkt gennemført den 16. november 
2015. Dette forudsatte, at alt arbejde var helt afsluttet fredag den 6. november. Desværre 
betød enkelte supplerende rudeudskiftninger, at der var områder, hvor rengøringen først 
kunne komme til den 9. november - en uge før opstart. Det var aftalt, at der skulle foreligge 
målinger for asbest, bly, skimmel og pcb, inden elever og medarbejdere flyttede tilbage, og 
disse målinger kræver, at der er gjort rent. Skolens ledelse foreslog styregruppen at udsætte 
flytningen en uge, hvilket blev besluttet. Skolen flyttede i perioden fra den 23. november til 
den 1. december hjem i tre hold efter eget ønske.    
 
Konklusionen er samlet set, at kommunen har ageret decideret uansvarligt i ombygnings-
planlægningen og var alt for lang tid om at erkende, at der skulle iværksættes en genhus-
ningsplan. Når det er skrevet, skal kommunen have ros for at have håndteret processen på 
flotteste vis, da erkendelsen først var indtruffet.   
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5.3. Kursus- og organisationsforhold 
 
 

5.3.1. DLF  
Ballerup Lærerforening er i den særligt heldige situation at være repræsenteret i Hovedsty-
relsen af vores næstformand. I år har vi i relation til Hovedstyrelsen imidlertid alene valgt at 
behandle Hovedstyrelsesvalget, da det ellers bliver for omfattende.     
 
Hovedstyrelsesvalget  
Det emne, som i Styrelsen har fyldt allermest følelsesmæssigt i det forgangne år, er uden 
tvivl Hovedstyrelsesvalget. Det har været en svær periode for hele Styrelsen, fordi person-
valg altid har potentiale til at skabe splittelse.   
 
I Ballerup Lærerforening har vi tradition for at have medlemmer i Hovedstyrelsen. Det til-
lægger vi stor værdi, da det giver særligt gode muligheder for at præge politikken og sikre en 
god kommunikation mellem niveauerne. Som bekendt valgte Morten Refskov (formand) at 
opstille og Jeanette Sjøberg (næstformand) at genopstille som kandidater til Danmarks Læ-
rerforenings Hovedstyrelse. Kredsstyrelsen bakkede op om begge kandidater og ønskede, at 
begge måtte opnå valg. På vores hjemmeside kan man orientere sig nærmere i de anbefalin-
ger og vejledninger, som blev sendt ud undervejs i perioden.7  
 
Det var med stolthed, glæde og lettelse, at vi om eftermiddagen den 1. december kunne 
konstatere, at det var lykkedes at få stemt begge Ballerupkandidater ind i Hovedstyrelsen. 
Det skyldtes ikke mindst den skyhøje stemmeprocent, som vi ved fælles hjælp nåede op på. 
79,5 % af medlemmerne i Ballerup fik afgivet deres stemme mod de desværre alt for lave 
40,4 % på landsplan. Det er en ære at være valgt i Ballerup, og det er med enorm stolthed, vi 
igen kan udråbe, at lærerne i Ballerup er skabt af et helt specielt materiale.  
   
Oven på valgkampen, som fyldte meget og trak mange ressourcer for kandidaterne, var det 
rart igen at kunne bruge kræfterne alene på sagerne og medlemmerne.   
  
Det forpligtende kredssamarbejde, kredsformandsmøder og DLF’s kongres 
Ballerup Lærerforening har sit tætte samarbejde med de andre kredse i det såkaldte ’Hoved-
staden Vest’ og har derudover et tæt samarbejde med de øvrige kredse i Hovedstadsområ-
det. Det er en betragtelig 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 kommu-
nen, at vi er klædt så godt på til opgaven.  
 
DLF’s ordinære kongres 2015 blev afholdt i København den 8.-10. september 2015 og blev 
en kongres, der var væsentlig anderledes end tidligere, da både form og indhold var ændret. 
Dels havde Hovedstyrelsen besluttet, at målet var en mere åben, involverende og engage-
rende debat, og dels var formandens beretning opbygget sådan, at der var 5 temaer til drøf-
telse - i stedet for de mere traditionelt skarpt opdelte afsnit om overenskomst, skolepolitik 
og organisatoriske forhold med efterfølgende afstemning efter hvert delafsnit. Intentionen 
var at bruge mindre tid på vedtagelser og resolutioner og mere tid på vigtige drøftelser. 

                                                
7
 http://kreds21.dk/politik/hovedstyrelsesvalg/hovedstyrelsesvalg-2015 
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Det blev en meget livlig og politikdebatterende kongres, hvor der var ualmindelig mange på 
talerstolen, både delegerede og Hovedstyrelsesmedlemmer. Set i lyset af det kommende 
Hovedstyrelsesvalg var det ligeledes tydeligt for alle, hvem der kandiderede til valget.  
 
Kongressens debatter og beslutninger er som altid udtømmende viderebragt på dlf.org.8  
 
 

5.3.2. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Lærerne er repræsenteret i Hoved-MED ved formanden samt i ’Center-MED for Skoler, Insti-
tutioner og Kultur’ (C-SIK) ved både formanden og næstformanden. Herudover har vi en læ-
rerrepræsentant begge steder, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant.  
 
I Hoved-MED, og i relation hertil, har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med 
indsatsen i forhold til social kapital, revidering af personalepolitikker, Erstatningsnævnets 
ændrede praksis, arbejdsgiverens sociale ansvar, kommunens organisationsændringer, syge-
fravær og analyse af kommunens administrative ressourceforbrug.      
 
I Center-MED har folkeskolereformen og den nye skolestruktur igen i år været det altover-
skyggende og gennemgående tema, foruden den kommende strukturændring på daginstitu-
tionsområdet. 
 
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 var en god oplevelse og en stor succes for de faglige organisationer, at vi 
forenede os og sagde fra i forbindelse med kommunens budgetforslag om at nedbringe løn-
udgifterne.  
 
 

5.3.3. BLF   
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Læ-
rerforening.  
 
Om arbejdsfordeling, frikøb og honorarer  
Formandens og næstformandens sæde i Hovedstyrelsen har naturligvis betydning for, hvor-
dan vi bemander 1. salen og servicerer medlemmerne i Ballerup. Styrelsen har drøftet, hvor-
dan vi organiserer os på en sådan måde, at vi også fremover kan kendes på en høj standard i 
både vores politiske arbejde og i sagsbehandlingen. Det har affødt det frikøbsforslag, som 
kan studeres i afsnittet, ’Budgetter’. På Styrelsens forårsseminar til april lægger vi os endeligt 
fast på, hvordan frikøbet fordeles på de forskellige funktioner og hoveder.   
 
Som en konsekvens af OK15 er man nu også som fuldtidsfrikøbt omfattet af undervisningstil-
lægget, selvom det skorter betragtelig på at levere undervisning. Det er Danmarks Lærerfor-
enings politik, at tillidsvalgte skal nyde lige så godt at overenskomstforbedringer, som almin-
delige medlemmer, men i Ballerup Lærerforening synes vi, at det er lige flot nok, fordi løn-
stigningen må siges at være utilsigtet. Vi foreslår derfor generalforsamlingen, at honoraret 

                                                
8
 http://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser 
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for at være formand, næstformand og kasserer nedsættes, som det kan læses ud af honorar-
forslaget. 
 
Styrelsens sammensætning  
På den ordinære generalforsamling i 2015 bad Styrelsen om generalforsamlingens opbak-
ning til, at vedtægterne kunne fortolkes efter følgende formulering, indtil der var foretaget 
en gennemgribende revidering af vedtægterne, som kunne fremlægges på generalforsam-
lingen i 2016: ”Når vedtægterne omtaler repræsentation fra ”skoler eller tjenestesteder” for-
stås for distriktsskolerne, at hver skolematrikel betragtes som en skole/tjenestested. Konkret 
betyder det, at der vælges en tillidsrepræsentant/repræsentant til Styrelsen fra eksempelvis 
både nuværende Måløv Skole og Østerhøjskolen. Formålet er at fastholde en kredsstyrelse 
med repræsentation fra alle ”skoler/tjenestesteder.”  
 
Vedtægtsrevideringen er gennemført, og således fremlægges det lovede forslag til ved-
tægtsændringer på generalforsamlingen.  
 
I forbindelse med revideringen af vedtægterne nåede Styrelsen frem til at indstille til gene-
ralforsamlingen, at der - for yderligere at styrke kredsens arbejdsmiljøindsats - fra 2017 væl-
ges et Styrelsesmedlem af og blandt vores arbejdsmiljørepræsentanter. Mere om det på 
generalforsamlingen.   
 
Nye mødeformer – formandskab/tillidsvalgte    
På styrelsens seminar i april arbejdede vi blandt andet med et af Danmarks Lærerforenings 
initiativer, kaldet ”de 5 indsatser”. Én af de fem indsatser er at sikre TR’s og AMR’s vilkår for 
at kunne lykkes med opgaven. Da styrelsesmøderne ofte indeholder fyldige dagsordener 
med mange politiske og principielle problemstillinger, er der sjældent her plads og rum til at 
drøfte de tillidsvalgtes vilkår og daglige arbejde. Vi besluttede derfor, at det kunne være giv-
tigt at afholde møder mellem gruppen af tillidsvalgte på den enkelte distriktsskole og for-
mandsskabet for at få mulighed for at komme tættere på det daglige arbejde og følge skole-
fusionerne på tættere hold. Vi forsøgte at få disse møder placeret i efteråret, men grundet 
sen mødeplanlægning på skolerne og almindelig travlhed, lykkedes det ikke at komme i mål 
med alle møderne inden jul, som det ellers var planlagt. De sidste møder blev afholdt i uger-
ne op til vinterferien, og Styrelsen vil nu evaluere, om det er en form, vi skal forsætte med.  
 
De tillidsvalgte står ofte relativt alene med meget forskelligartede og til tider både komplek-
se og vanskelige opgaver. Det er derfor en central del af et kredskontors og et formands-
skabs opgave at servicere, støtte og medvirke til udvikling af de tillidsvalgte.  
 
Formandskabets deltagelse i faglig klub 
Fra tid til anden er det vigtigt for formandskabet at deltage i faglig klub på skolerne for at få 
medlemmernes vurdering af tingenes tilstand samt mulighed for at orientere medlemmerne 
og indgå i drøftelser. Gennem Styrelsen er formandskabet vældig godt oplyste, men behovet 
for at møde medlemmerne direkte og få de konkrete historier er i virkeligheden altid aktuelt. 
I løbet af efteråret/vinteren 2015 tog formandskabet derfor en runde på næsten alle skoler-
ne med en dagsorden, der især indeholdt folkeskolereformen, skolestrukturen og dialogen 
om en ny lokalaftale.  
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Personsager  
Arbejdet med personsager er en uhyre vigtig og tidskrævende del af kredsens arbejde, som i 
sagens natur ikke kan refereres. Det er kredsens stille og usynlige arbejde, men med en 
uvurderlig betydning for de medlemmer, som får direkte brug for deres fagforening. I disse 
ofte svære sager er samarbejdet mellem parterne helt afgørende, og det forholder sig hel-
digvis fortsat sådan, at vi generelt har et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen, 
herunder skolelederne og HR-afdelingen.  
  
Kredshuset  
På baggrund af mistanke om rotter, har vi fået vores kloak tjekket. Det viste sig ved en TV-
inspektion, at vi skulle have udbedret en regnvandsstreng på nordsiden af ejendommen. 
Samtidig fik vi tjekket omfangsdrænet rundt om huset af flere omgange og venter i skrivende 
stund på, hvor omfattende – læs omkostningsfuldt – det vil blive at få drænet udbedret. 
Desværre støder vi stadigvæk på rottehuller, og vores lejere har set rotter ved affaldscontai-
neren. 
 
Som man måske husker, ytrede et fraktion 4-medlem ønske om, at ejendommens brugeres 
cykler kunne stå under tag. Formanden gav et tilsagn forud for sidste års generalforsamling, 
og der er nu rådet bod på det i parkens nordøstlige hjørne. 
 
De nævnte forhold betyder, at der forestår flisebelægningsarbejde, som vi igangsætter, når 
drænfolkene giver en klarmelding. 
 
Det seneste vedrørende ejendommen er problemer i forhold til parkeringsforholdene. Vi 
forespurgte i sommers kommunen om, hvilken status pladsen øst for ejendommen har, men 
modtog aldrig svar, før der for nylig blev sat et ’parkering forbudt’-skilt op. Som konsekvens 
har nogle bilister allerede modtaget en lille hilsen. For at sikre at ejendommens beboere, 
brugere og kunder har mulighed for parkering, vil vi forsøge at etablere parkeringspladser på 
græsarealet på nordsiden af ejendommen.    
 
 

5.3.4. Afholdte arrangementer  
Året har budt på flere flotte arrangementer.  
 
Primært for aktive medlemmer og/eller medlemmer af Styrelsen:  

 Ordinær generalforsamling i Baltoppen den 13. marts. Ca. 220 deltagere. 

 Styrelsesseminar på Sølyst Kursus- og Feriecenter den 9. og 10. april. Styrelsen.  

 Sommerafslutning den 12. juni. Styrelsen med partnere, ansatte og eksterne ud-
valgsmedlemmer. 

 Fælleskonferencen på Hedegårdsskolen den 27. august. Styrelsen, TR-suppleanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere, repræsentanter fra kommunens administra-
tion og flere politikere, herunder borgmesteren og udvalgsformanden for Børne- og 
Skoleudvalget.   

 Temadag på Villa Blide den 28. september. Styrelsen, TR-suppleanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter.    

 Socialt arrangement den 2. oktober med stand up og spisning på Hedegårdsskolen. 
Mere end 100 medlemmer deltog.  
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 Velkomstmøde for nyansatte medlemmer i kommunen med orientering, debat og 
spisning. Styrelsen og nye medlemmer.  

 Efterårsseminar den 16. november på Villa Blide. Styrelsen.   

 Julefrokost den 4. december. Styrelsen, ansatte og eksterne udvalgsmedlemmer. 

 TEMA-aften den 20. januar på Baltorpskolen, afd. Grantoften. Foredrag ved Helle 
Hein om ledelse af fagprofessionelle. Ca. 60 medlemmer deltog.  

 Ekstraordinær generalforsamling i Baltoppen den 8. februar. Ca. 250 deltagere.     
 
Der er i skrivende stund 592 aktive medlemmer.  
 
For pensionister 

 Forårsturen gik til Frederiksberg Slot. Efterfølgende var der arrangeret middag i slot-
tets kantine. Der deltog 3 gange 30 medlemmer. 

 Sommerudflugten var en guidet havnerundtur til det nye Nordhavnsområde. Efter-
følgende var der en dejlig frokost i Dansk Arkitekturs Center Café. Der deltog 130 
medlemmer. 

 Efterårsturen var valget mellem enten en spændende rundvisning i Lærerstandens 
Brandforsikrings store kunstsamling efterfulgt af middag på restaurant PUK eller et 
besøg på Politigården i København efterfulgt af middag på restaurant Rio Bravo. Der 
deltog henholdsvis 25 og 65 medlemmer.  

 
Desuden har vi indgået et samarbejde med Baltoppen Kulturcenter, hvilket konkret betyder, 
at vi indimellem kan tilbyde vores medlemmer arrangementer til stærkt reduceret pris. 
 
Der er i skrivende stund 328 pensionister. 
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6. 

Regnskaber 
 
 

6.1. Styrelsens påtegning 
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6.2. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2015 

Budget 15 Indtægter Regnskab 15 Regnskab  14

2.533 Kontingenter 2.453.487 2.509

53 Kontingent Solidaritetsfonden 53.000 53

34 Administration af fonde 34.000 34

220 AKUT-fonden 224.255 223

144 Husleje 143.088 141

1 Andre indtægter 5.137 12

2.985 Indtægter i alt 2.912.967 2.972

Omkostninger

-246 Møder / arrangementer -213.345 -531

-50 Pensionister -39.388 -29

-120 Styrelsen -91.452 -127

-10 Kørsel -10.675 -9

-426 Møder og kurser i alt -354.860 -696

-1.380 Frikøb -1.425.310 -1.436

-152 Honorarer -138.000 -147

-100 Ansatte -112.358 -99

-40 Rengøring -39.731 -38

-6 Forsikring og arbejdsmarkedsafgifter -7.913 -7

-1.678 Frikøb og løn i alt -1.723.312 -1.727

-68 Kommunikation -37.141 -57

-20 Kontorartikler -17.287 -6

-30 Inventar -15.608 0

-60 Lokaleudgifter -54.406 -43

-55 Andre omkostninger -99.035 -68

-50 Statsautoriseret revision -55.000 -65

-283 Administration i alt -278.477 -239

-75 Drift -94.660 -62

-25 Istandsættelse ejendom -64.172 -14

-100 Ejendommen i alt -158.832 -76

-18 Hovedstaden Vest -21.638 -26

0 Medlemsaktiviteter -2.000 0

-10 Gaver -6.734 -7

-7 Abonnementer -4.503 -6

-5 Støttebeløb -1.000 -1

-40 Diverse i alt -35.875 -40

-2.527 Omkostninger i alt -2.551.356 -2.778

458 Driftsresultat 361.611 194

-70 Afskrivninger -73.808 -72

-5 Renter mellemregning fondene 276 -10

-40 Renter S - fonden -33.950 -43

1 andre renter 3.462 3

344 Årets resultat 257.591 72
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6.3. Balance for Ballerup Lærerforening 2015 
 

Anlægsaktiver Regnskab 15 Regnskab 14

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121 1.940.121

Vinduer 121.500 151.875

Inventar 63.248 78.592

Renovering Bydammen 9 847.549 875.638

Anlægsaktiver i alt 2.972.418 3.046.226

Omsætningsaktiver
Bankindeståender 1.219.708 878.208

Tilgodehavende kontingent 2.428 17.137

Anden forudbetaling 8.330 16.371

Tilgodehavender Særlig Fond 56.018 10.640

Andre tilgodehavender 7.031 0

Omsætningsaktiver i alt 1.293.515 922.356

Aktiver i alt 4.265.933 3.968.582

Egenkapital
Egenkapital primo 1.651.688 1.580.139

Årets resultat 257.591 71.549

Egenkapital primoultimo 1.909.279 1.651.688

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 622.000 679.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 622.000 679.000

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig S - fond 15.672 6.620

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 854.783 777.588

Depositum lejemål 21.000 21.000

Skyldig DLF-kontingent 0 19.090

Skyldig A-skat 4.598 4.662

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 666 674

Skyldige omkostninger 74.675 45.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 971.394 874.634

Gældsforpligtelser i alt 1.593.394 1.553.634

Passiver i alt 4.265.933 3.968.582
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Regnskab 15 Regnskab 14

Indtægter
Renter 3.863 3.651

Obligationsrenter 1.393 3.420

Rente lån til BLF 33.950 42.500

Renter mellemregning 102 0

Indtægter i alt 39.308 49.571

Omkostninger
Revision -15.000 -15.000

Administration -9.000 -9.000

Andre omkostninger -5.000 0

Medlemsmøder -53.000 -53.000

Kursregulering obligationer -2.908 -3.019

Renter mellemregning 0 -2.612

Gebyrer -355 -370

Omkostninger i alt -85.263 -83.001

Årets resultat -45.955 -33.430

Regnskab 15 Regnskab 14

Aktiver
Bankindeståender 782.948 744.250

Obligationer 23.437 59.722

Periodiserede obligationsrenter 259 679

Lån til BLF 622.000 679.000

Tilgodehavender hos BLF 15.672 6.620

Aktiver i alt 1.444.316 1.490.271

Passiver
Egenkapital primo 1.490.271 1.523.701

Årets resultat -45.955 -33.430

Egenkapital i alt 1.444.316 1.490.271

Passiver i alt 1.444.316 1.490.271

Resultatopgørelse 15

Balance ultimo 15

6.4. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2015 
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6.5. Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2015 

 

Regnskab 15 Regnskab 14

Indtægter
Renter 7.112 4.858

Obligationsrenter 38.210 59.468

Renter mellemregning 0 13.094

Kursregulering obligationer 0 94.570

Indtægter i alt 45.322 171.990

Omkostninger
Revision -15.000 -15.000

Administration -25.000 -25.000

Andre omkostninger -6.875 -1.875

Kursregulering obligationer -56.061 0

Renter mellemregning -379 0

Gebyrer -355 -1.400

Omkostninger i alt -103.670 -43.275

Årets resultat -58.348 128.715

Regnskab 15 Regnskab 14

Aktiver
Bankindeståender 1.664.103 880.918

Obligationer 1.230.016 2.020.504

Periodiserede obligationsrenter 7.928 13.595

Aktiver i alt 2.902.047 2.915.017

Passiver
Egenkapital primo 2.904.377 2.775.662

Årets resultat -58.348 128.715

Egenkapital i alt 2.846.029 2.904.377

Gæld til BLF 56.018 10.640

Passiver i alt 2.902.047 2.915.017

Resultatopgørelse 15

Balance ultimo 15
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6.6. Uafhængig revision 
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6.7 Kritisk revision 
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6.8. 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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6.9. Kassererens beretning 
 
 
Regnskabet for Ballerup Lærerforening 2015 viser en faldende kontingentindtægt på grund 
af et faldende medlemstal. Det, der står tilbage, er at undersøge, om medlemsfaldet er reelt 
- altså færre lærere på grund af besparelser, ny skolestruktur, folkeskolereform - eller om 
der er lærere, som fravælger medlemskab i foreningen. Det vil være et indsatsområde i 
2016. 
 
På omkostningssiden ses, at der ikke længere optræder et afdrag til Solidaritetsfonden på kr. 
57.000. Det skyldes at man skal kunne overføre resultatet af driften direkte på foreningens 
egenkapital, som ses i balancen. Mere information på generalforsamlingen. 
 
Til sidst en stor tak for den tillid og tålmodighed, der er vist mig gennem 16 år som kasserer 
for denne fantastiske forening. 
 
Lars Nilsson 
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7. 

Budgetter 
 
 

7.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2016 
 
 

Frikøb 
 

Funktioner  Timer  

Formand (fuldt frikøbt af Ballerup Kommune og DLF) 0 

Næstformand (fuldt frikøbt af Ballerup Kommune og DLF) 0 

Kasserer  1.200-1.400 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer 2.210 

3 udvalgsformænd:  
- Skolepolitisk 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 

2 Styrelsesmedlemmer valgt som suppleanter for kongresdelegerede, 
men reelt medlemmer af kongressen 

60 

 

12 arbejdsmiljørepræsentanter á 30 timer  360 

2 eksterne medlemmer af Arbejdsmiljøudvalget á 25 timer  50 

 

Sagsbehandlertimer  1.600 

 

I alt 5.960-6.160 

 
Alle timer er bruttotimer (1.924 timer). Fordelingen af timerne foretager Styrelsen i foråret 
2016. 
 
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  3.610,- (nedsat fra 4.440,-) 

Næstformand  2.430,- (nedsat fra 3.220,-) 

Kasserer  2.430,- (nedsat fra 2.915,-) 

Styrelsesmedlemmer som ikke er TR 350,- 

 
Honoraret beregnes på baggrund af antallet af aktive medlemmer. Der ydes en grundtilde-
ling på 1.250 kr. Herudover honoreres formanden med 4 kr./mdr. pr. medlem, næstforman-
den og kasseren med 2 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet opgøres årligt og afrundes 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 2016 
 

Budget 16 Budgetgrundlag 16 Regnskab 15

Indtægter
Kontingenter 2.438 2.541 2.453

Kontingent Solidaritetsfonden 53 53 53

Administration af fonde 34 34 34

AKUT-fonden 224 220 224

Husleje 144 147 143

Andre indtægter 1 1 5

Indtægter i alt 2.894 2.996 2.912

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -450 -446 -213

Pensionister -50 -50 -39

Styrelsen -110 -120 -91

Kørsel -10 -15 -11

-620 -631 -354

1. salen: Frikøb -1.450 -1.387 -1.425

Honorarer -110 -152 -138

Ansatte -115 -100 -112

Rengøring -42 -42 -40

Forsikringer & afgifter -8 -8 -8

-1.725 -1.689 -1.723

Administration: Kommunikation -50 -68 -37

Kontorartikler -20 -20 -17

Inventar -30 -30 -16

Lokaleudgifter -60 -60 -54

Andre omkostninger -70 -55 -99

Statsautoriseret revision -50 -50 -55

-280 -283 -278

Ejendommen: Drift -75 -100 -95

Istandsættelse ejendom -300 0 -64

-375 -100 -159

Diverse Hovedstaden Vest -22 -18 -21

Medlemsaktiviteter -5 -10 -2

Gaver -10 -10 -7

Abonnementer -5 -5 -5

Støttebeløb -5 -5 -1

-47 -48 -36

Omkostninger i alt -3.047 -2.751 -2.550

Driftsresultat -153 245 362

Finansielle poster
Afskrivninger -70 -70 -74

Renter mellemregning fondene -5 -5 0

Renter s - fonden -30 -40 -34

Andre renter 1 1 3

Årets resultat -257 131 257
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7.3. Forslag til kontingent for 1. halvår 2017 
 
Der foreslås et uændret kontingent med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2016. 
 
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 medio februar 2016: 
 

 Medlemsgruppe Antal 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 570 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 18 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 4 

I alt fraktion 1 & 2 592 

 

Fraktion 4, pensionister < 75 år  275 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  53 

I alt fraktion 4 328 

 

Fraktion 6, særlige medlemmer 2 

I alt fraktion 6 2 

 

Samlet medlemstal 922 
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7.4. Budgetgrundlag 2017 

Budget 17 Budget 16 Regnskab 15 Regnskab 14 Regnskab 13

Indtægter
Kontingenter 2.455 2.438 2.453 2.509 2.550

Kontingent Solidaritetsfonden 53 53 53 53 53

Administration af fonde 34 34 34 34 40

AKUT-fonden 220 224 224 223 224

Husleje 147 144 143 141 130

Refusion fra DLF 0 0 0 0 335

Andre indtægter 1 1 5 12 110

Indtægter i alt 2.910 2.894 2.912 2.972 3.442

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -225 -450 -213 -531 -157

Pensionister -50 -50 -39 -29 -34

Styrelsen -110 -110 -91 -127 -73

Kørsel -12 -10 -11 -9 -11

-397 -620 -354 -696 -275

1. salen: Frikøb -1.497 -1.450 -1.425 -1.436 -1.808

Honorarer -110 -110 -138 -147 -152

Ansatte -118 -115 -112 -98 -96

Rengøring -44 -42 -40 -38 -36

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

-1.777 -1.725 -1.723 -1.726 -2.098

Administration: Kommunikation -50 -50 -37 -57 -69

Kontorartikler -20 -20 -17 -6 -19

Inventar -30 -30 -16 0 -29

Lokaleudgifter -60 -60 -54 -43 -53

Andre omkostninger -70 -70 -99 -67 -54

Statsautoriseret revision -50 -50 -55 -66 -51

-280 -280 -278 -239 -275

Ejendommen: Drift -90 -75 -95 -62 -102

Istandsættelse ejendom 0 -300 -64 -14 -78

-90 -375 -159 -76 -180

Diverse: Hovedstaden Vest -22 -22 -21 -26 -17

Medlemsaktiviteter -5 -5 -2 0 0

Gaver -10 -10 -7 -7 -11

Abonnementer -5 -5 -5 -7 -4

Støttebeløb -5 -5 -1 -1 -1

Diverse i alt -47 -47 -36 -41 -33

Omkostninger i alt -2.591 -3.047 -2.550 -2.778 -2.861

Driftsresultat 319 -153 362 194 581

Finansielle poster
Afskrivninger -70 -70 -74 -72 -85

Renter mellemregning fondene -5 -5 0 -10 2

Mellemregning SF 0 0 0 0 -215

Renter s - fonden -30 -30 -34 -43 0

andre renter 1 1 3 3 3

215 -257 257 72 286Årets resultat


