
1 
 

NETOP NU 
November/december - 2016/2017 

 

 
Kære medlemmer  

 

Så er det sørme jul lige om lidt. Hermed en opdatering fra mig, inden juleferien er over os.    

 
MEDLEMSWEEKENDEN  
 
Hvor er det fantastisk at være en del af en forening, der har arrangementer som medlemsweek-
enden. Det var i sandhed en flot weekend med højt humør, spændende oplægsholdere, faglige 
drøftelser, kollegialt samvær, hygge, god mad, masser af våde varer og en stærk følelse af fælles-
skab. Det er medlemmerne, som er foreningen, og det viser sådan en weekend med al ønskelig 
tydelighed. Vores udvalg - med udvalgsformanden i spidsen - havde sørget for programmet, for 
rammerne og for at skyde os godt fra start, men det er jer medlemmer, som fylder rammerne ud. 
Og det gjorde I på smukkeste vis. På Styrelsens vegne skal I have den største tak for en dejlig 
weekend. Vi ses igen på Frederiksdal den første weekend i november 2018. 
 

 
BØRNE- & UNGESTRATEGI (& INKLUSIONSUNDERSØGELSE) 
 
Der arbejdes i øjeblikket intenst på at oversætte den nye børne- og ungestrategi til konkrete 
handlinger, som forhåbentlig vil føre til, at vi over tid vil komme til at opleve en hverdag, som er 
mindre presset af inklusionen. Efter flere år med en stærkt nedadgående spiral, tør man dårligt 
tro på, at tingene bliver bedre, men vi er nok nødt til at tro lidt alligevel. Ballerup Lærerforening 
er i hvert fald tæt involveret i flere af de nedsatte arbejdsgrupper og i modsætning til tidligere 
processer på dette felt, bliver vi i store træk taget med på råd.   
 
På nuværende tidspunkt er det for tidligt at komme meget tættere på substansen, men jeg kan 
godt afsløre, at alle parter er fokuserede på, at vi ikke skal have endnu en strategi, som ikke kan 
mærkes i praksis. For at nævne de to hjørnesten: der bliver ansat 12 nye socialrådgivere, så de 
får færre sager og bedre muligheder for at forestå en forebyggende og betydelig indsats i for-
hold til de udsatte familier - den såkaldte ’Fællesskabsmodel’. Derudover er der bevilget et pænt 
millionbeløb til at indføre et pædagogisk analyseredskab, som, vi håber, kan medvirke til at for-
bedre arbejdet med elever, som af den ene eller anden grund har problemer med at være en del 
af almenmiljøet - den såkaldte BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer).  
 
Sidstnævnte er ikke vores hjertebarn, men vi har bakket op om, at der indføres en mere syste-
misk måde at håndtere inklusionen på, fordi vi har den opfattelse, at det er nødvendigt, at der 
bliver skabt systematik og et fælles begrebsapparat. Det vil kunne styrke handlingsaspektet – 
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”hvad gør vi så ved det?”. Ellers er det svært at vurdere, hvilke initiativer og handlinger, som 
faktisk ser ud til at fungere bedre end andre.      
 
Når alt dette er skrevet, vil jeg også forberede jer på, at Ballerup Lærerforening kort inde i det 
nye år gennemfører en elektronisk spørgeskemaundersøgelse ift. inklusion, da det efterhånden 
er flere år siden, vi udførte en sådan senest. Og vi har brug for en frisk undersøgelse. Det hører I 
mere om.  
 

 

UDSKOLINGSLINJER  
 
Jeg er ikke sikker på, at lokalpolitikerne altid er helt klar over, hvad det er for et arbejde, som de 
pålægger skolerne, når de finder på nye ”gode” idéer. Udskolingslinjerne blev besluttet sammen 
med skolestrukturen, så det har hele tiden ligget i kortene, at det skulle rulles ud. Selvom det har 
været udsat et år i forhold til den oprindelige plan, rammer det alligevel skolerne hårdt. For det er 
faktisk ikke nogen ukompliceret størrelse. En linjetænkning i udskolingen stiller både pædagogiske, 
faglige og politiske spørgsmål, som kan dele vandene. Og så er det ikke ligefrem sådan, at det skor-
ter på indsatser og nye tiltag i øvrigt. Vi følger løbende med, stiller de kritiske spørgsmål og har 
også plads i den centralt nedsatte arbejdsgruppe, som skal forsøge at holde sammen på trådene.    
 
Har man ikke læst vores høringssvar, som blev afgivet for et par måneder siden - og som var 
stærkt medvirkende til at sikre en trods alt lidt mere hensigtsmæssig proces - kan det gøres . her
 

 
TEMAAFTEN DEN 25. JANUAR – ”HVAD VIL VI MED SKOLEN?” 
 
Ballerup Lærerforening inviterer til temaaften onsdag den 25. januar kl. 17-20, hvor vi skal de-
battere ”Hvad vil vi med folkeskolen i Ballerup?” med de lokale skolepolitikere fra Børne- og Sko-
leudvalget. Det er en unik mulighed for at fortælle politikerne om den praksis, man står i til dag-
ligt, og derigennem påvirke de kommende beslutninger. Knud Romer er inviteret til at tale om 
dannelse som udgangspunkt for debatten. Invitationen kommer ud kort efter nytår, og vi ønsker 
af et stærkt hjerte, at mange medlemmer vil finde interesse i at deltage denne aften, så vi kan få 
en levende debat, som efterfølgende kan bredes ud til skolerne.   
 

 
MÅLINGEN AF DEN SOCIALE KAPITAL 2016  
  
Netop nu arbejder vores formand for Arbejdsmiljøudvalget ihærdigt på at få et overblik over, 
hvordan den samlede måling af den sociale kapital tager sig ud i år. Det vil være useriøst at videre-
give for mange konklusioner på nuværende tidspunkt, men det vides med sikkerhed, at skolen 
igen er det område, som er mest udfordret på den sociale kapital. Det er der mange årsager til, og 
det springer i øjnene, at nogle af hovedårsagerne er de samme, som vi allerede har identificeret: 
manglende medarbejderinvolvering og manglende retfærdighed i fordelingen af arbejdsopgaver-
ne.  
 

http://kreds21.dk/nyheder/2016/oktober/hoeringssvar-til-udskolingslinjer
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Målingen af den sociale kapital er naturligvis vigtig og en god platform at arbejde videre fra, fordi 
den - hvis man kan tillade sig at være lidt høj i hatten - understøtter, hvad vi hele tiden markerer 
som problemfelter, der skal håndteres bedre, eller anderledes om man vil.    
 

 
PÅBUDDENE BLIVER FLERE  
 
Vi kan desværre konstatere, at flere skoler over især det seneste år har fået påbud eller vejlednin-
ger fra Arbejdstilsynet i forhold til ’risiko for vold og trusler’ og ’høje følelsesmæssige krav i arbej-
det’. Baltorpskolen, afd. Grantoften, har haft den tvivlsomme ære alene de seneste par år, men nu 
er afd. Rugvænget stødt til, og det har også bredt sig til andre skoler. Et påbud udstedes, når Ar-
bejdstilsynet vurderer, at arbejdsmiljøloven ikke overholdes. Skolen kan derudover få en vejled-
ning (et lavere alvorsniveau), hvis Arbejdstilsynet oplever, at der er arbejdsmiljøforhold på skolen, 
som bør justeres, men hvor der ikke er grundlag for at give et påbud. 
 
Udviklingen er alvorlig og bekymrende, hvorfor det har vores store opmærksomhed - både i de 
formelle samarbejdsorganer (Hoved- og Center-MED) samt i dialoger med administration og poli-
tikere i mere og mindre formelle sammenhænge.  
 
Arbejdsmiljø er i det hele taget noget, som optager os i rigtig meget af vores arbejde, og det vil 
undre mig meget, om ikke generalforsamlingen kommer til at forholde sig til temaet til marts. Det 
er dog samtidig en kompleks størrelse, som der sjældent er meget enkle løsninger på.   
 

 
KOMMENDE MØDER & ARRANGEMENTER 
 
Onsdag den 25. januar: TEMA-aften om ”Hvad vil vi med folkeskolen i Ballerup?” 
Fredag den 17. marts: Ordinær generalforsamling  
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. Ses vi? – det tror jeg nok, vi gør.  
 

 

Med ønsket om, at I alle vil få en glædelig jul, et lykkebringende nytår og en dejlig, lang og velfor-

tjent juleferie! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  


