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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 flere eller alle medlems-
grupper kunne have været nævnt.  
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2017. 
 
Vel mødt! 
 
 

På Styrelsens vegne 
 

     Jeanette Sjøberg     Morten Refskov 
Næstformand   Formand 

 
 

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

Foreløbig dagsorden 

 

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

 
Efter generalforsamlingen er der middag og godt selskab - reservér hele aftenen! 
 
Tilmelding til middagen senest onsdag d. 8. 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, men de kan læses på hjemmesiden. 
 
 
 

 
 
 

http://kreds21.dk/om-blf/vedtaegter
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5. 

Formandens skriftlige beretning 
 
 

5.1. Skole- og aftalepolitiske forhold 
 
 

5.1.1. Kommunens budget 2017  
Kommunens husholdningsbudget for det kommende år faldt som altid på plads i starten af 
oktober. Det blev et forlig mellem Socialdemokratiet og Venstre, da de øvrige partier i kom-
munalbestyrelsen ikke mente, at deres krav blev fornødent indfriet til, at de kunne være en 
del af aftalen. 
 
Det er en typisk budgetaftale forud for et kommunalvalgsår. Der lanceres mange politiske 
ambitioner og projekter, og store dele af finansieringen ligger først i overslagsårene. For de 
særligt interesserede kan aftalen læses i sin helhed på kommunens hjemmeside. 
 
Overskrifterne er:   

 Fortsat fokus på udviklingen af kommunens bymidter via flere investeringer i de 
kommende år 

 Konkrete og ambitiøse måltal for antallet af almene og private boliger over en kom-
mende 5 års periode 

 Investeringer i bedre forhold for Kasperskolen og bofællesskaberne for voksne handi-
cappede i den tidligere UCC bygning i Skovlunde 

 Indførelse af en såkaldt Sverigesmodel på børneområdet, som betyder mere kvalitet i 
arbejdet i forhold til anbragte børn og unge 

 Ressourcer til kompetenceudvikling i dagtilbud, folkeskoler og klubber via en fælles 
metodisk tilgang 

 Udarbejdelsen af en ny erhvervs- og vækstpolitik  
 
Børne- og skoleområdet fylder således en del, hvilket naturligvis er glædeligt, men der er 
desværre ikke grundlæggende ændret på, at niveauet for de politiske ambitioner og de fag-
professionelles vilkår for at forløse dem ligger for langt fra hinanden. Det udtalte vi da også 
tydeligt i vores høringssvar til budgettet.1  
 
 

5.1.2. Folkeskolereformen i Ballerup 
Folkeskolereformen trådte som bekendt i kraft den 1. august 2014. De første år med refor-
men har været en stor udfordring for både lærere og ledere. Sammenfaldet mellem en re-
form med mange nye opgaver og elementer og Lov 409, som betyder flere undervisningsti-
mer og mindre tid til forberedelse, har presset lærere og ledere i en helt urimelig grad. I det 
følgende forsøger vi at give en aktuel status på udvalgte elementer i folkeskolereformen.   
 
 

                                                
1
 http://kreds21.dk/nyheder/2016/september/hoeringssvar-til-budget-2017 
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Den ’lange’, sammenhængende skoledag 
Et af de centrale mål med folkeskolereformen er, at skoledagen bliver mere sammenhæn-
gende. Det har hele vejen stået uklart, hvad denne ”nye” sammenhæng er og skal basere sig 
på. Hvad er det kit, som forløser ambitionen?  
 
Det vigtigste kit til at skabe en sammenhængende skoledag burde være den understøttende 
undervisning (USU). I år har man på flere skoler prioriteret, at lærere varetager USU på mel-
lemtrinnet og i overbygningen, selvom der ikke er meldt ressource ud til denne prioritering. 
Det er klart vores vurdering, at eleverne derved oplever en mere kompetent og fagligt kvali-
ficeret USU-tid. Samtidig har det på de pågældende skoler medført, at de mange forældre-
klager fra året før er forstummet. 
 
Det betyder dog ikke, at den hellige grav er velforvaret, for der er stadig udfordringer med at 
få den understøttende undervisning til at fungere som kittet i den sammenhængende skole-
dag. Skemaet sætter for eksempel sine åbenlyse begrænsninger, da den optimale udnyttelse 
af USU lægger op til, at faglæreren fortsætter sin undervisning ind i USU-tiden - med større 
fokus på fordybelse, bevægelse og praksisgørelse - men det tilgodeses sjældent af skemaer-
ne. Alt for ofte er det en anden lærer eller pædagog, der overtager USU og gennemfører 
selvstændige forløb, hvor sammenhængen til det umiddelbart forudgående kan være svær 
at få øje på. 
 
Dertil skal bemærkes, at danske skoleelever nu officielt har det allerhøjeste antal timer i lø-
bet af deres obligatoriske skolegang af alle OECD-landene. Ballerup Lærerforening er af den 
opfattelse, at den lange skoledag er et problem, uagtet hvad der fyldes i den. Men proble-
met bliver ikke mindre af, at ressourcerne langt fra forslår og næppe heller kommer til det 
foreløbig – om nogensinde. Vi er særdeles optaget af emnet, som vi har drøftet mange gan-
ge i Styrelsen, og vi forsøger vedholdende at presse kommunen til at handle. Det er imidler-
tid ikke ukompliceret, og borgmesteren og udvalgsformanden er desuden i klemme i forhold 
til partidisciplinen, fordi netop heldagsskolen har været et udpræget socialdemokratisk pro-
jekt.  
 
I øjeblikket ser det imidlertid ud til, at der stille og roligt opstår sprækker, og vi er måske ved 
at være på så lang afstand af folkeskolereformens vedtagelse, at politikerne er modne til at 
drøfte, hvordan vi kan sikre en bedre tilrettelæggelse af skoledagen og dermed også en bed-
re ressourceanvendelse i Ballerup Skolevæsen. I denne drøftelse indgår oplagt overvejelser 
om en forkortelse af skoledagen, jævnfør mulighederne i § 16b.   
 
Målstyring, dannelse og folkeskoleideal 
Foreningen har konstant holdt fast i, at der er brug for en debat om, hvordan man styrker 
den demokratiske dannelse i folkeskolen samt en grundlæggende debat om, hvorfor vi hol-
der skole. Med folkeskolereformens kvalitetsmål er der opstået et ensidigt fokus på læsning 
og matematik, og her har foreningen en vigtig opgave med til stadighed at bringe demokra-
tisk dannelse og livsoplysning ind i debatten om folkeskolen og dens udvikling. 
 
Mange lærere finder, at folkeskolelovens § 1, stk. 3 er så tilsidesat, at opmærksomheden på 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati er aftagende. Det er en tendens, vi ser generelt i under-
visningssektoren, hvor øget central målstyring og forandringsledelse vægtes så højt, at lære-
re kan have svært ved at få øje på opfyldelsen af specielt stk. 3: ”Folkeskolen skal forberede 
eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-
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styre”. Der er her tale om et formål, som kun kan indfries, hvis eleverne mødes af en skole 
og et samfund, som stemmer overens med de værdier, eleverne skal forberedes til.  
 
Når alt kommer til alt, handler det om, at det ikke står klart - og at parterne ikke er fornø-
dent enige om - hvad vi vil med folkeskolen. Danmarks Lærerforenings kongres besluttede 
som ét af svarene på det problem, at foreningen skal udvikle et folkeskoleideal - også som en 
form for pendant til vores professionsideal. Et professionsideal, som måske ikke er kendt af 
alle medlemmer, men som er et godt sted at se hen, hvis man oplever, at det lærerarbejde, 
man udfører, ikke er i overensstemmelse med dét, man opfatter som ansvarligt og værdigt i 
forhold til folkeskolens formål. På samme måde skal folkeskoleidealet være med til at stive 
den enkelte lærers selvrespekt af. Et ideal, der formuleres af lærerprofessionen og funderes 
på vores traditioner og erfaringer. Her har vi som lærerstand skabt en platform for en samta-
le om, hvad vi vil med skolen - uden at KL, Børne- og Undervisningsministeriet, Skole og For-
ældre, Danske Skoleelever og politikerne kan gøre indsigelser. Overalt i landet har man des-
uden inviteret til konferencer og møder, hvor medlemmerne har haft mulighed for at disku-
tere skolens fremtid. I Ballerup havde vi et sådant arrangement den 25. januar under over-
skriften: ”Eleverne skal blive så dygtige, de kan - men til hvad?”    
 
Undersøgelse af folkeskolereformen i Ballerup Kommune 20162 
Sådan lyder overskriften på en undersøgelse, som Børne- og Skoleudvalget bad forvaltningen 
om at gennemføre i foråret 2016 med henblik på politisk behandling i efteråret.  
 
Undersøgelsens opdrag var at danne grundlag for, at kommunalbestyrelsen kunne drøfte og 
vurdere, om der er rammer og vilkår for reformen, der kan videreudvikles for at få refor-
mens elementer og sammenhæng til at folde sig mere frugtbart ud - og dermed øge elever-
nes læring, udvikling og trivsel.  
 
I Ballerup Lærerforening gennemlæste vi undersøgelsen med stor interesse, og lad det være 
sagt med det samme; der kan rettes en stor og berettiget kritik af både undersøgelsens in-
terviewdel, spørgeskemaundersøgelsen og ikke mindst undersøgelsens opsamlinger og kon-
klusioner. For disse er stærkt politiserende og tegner et billede, der dels er meget forskelligt 
fra dét, vi kan læse ud fra interviews og spørgeskema, dels er meget forskelligt fra den erfa-
ring, vi har. 
 
Denne forskellighed er det oplagt at se nærmere på. For hvordan skal vi kunne samarbejde 
om folkeskolen, når vi læser de samme tal endog meget forskelligt?  
 
I nedenstående tabel har vi plukket enkelte eksempler ud, hvor vi mener, at konklusionerne 
kunne læses anderledes eller er direkte politiserende. 
 

Delelement Forvaltning Ballerup Lærerforening 

Motion og bevæ-
gelse 

Ingen elever får i gennem-
snit den lovede bevægelse. 

Tallene kan læses anderledes. Fx be-
væger 55 % af eleverne sig markant 
mere end minimumskravet. 

Understøttende  
undervisning 

Det konkluderes, at der 
mangler tydeligere målsæt-
ning for USU. 

Det kan vi såmænd være enige i, men 
der er intet i undersøgelsen, der un-
derbygger denne konklusion. 

                                                
2
 https://ballerup.dk/dagsorden/borne-og-skoleudvalget-04-10-2016 
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Samarbejdet mel-
lem lærere og pæ-
dagoger 

1. Alle deltagere i undersø-
gelsen er enige om, at det 
er relevant med pædagoger 
i skolen. 
 
2. Medarbejderne efterlyser 
klarere mål for samarbej-
det. 
 
 
3. ”Der sker noget andet, 
når pædagoger står for 
USU, mens lærernes USU i 
højere grad er mere af det 
samme” (elev fra BAFE). 
 
4. I konklusionen har man 
ikke valgt at inddrage 
spørgsmålene, der går på 
pædagogernes kendskab til 
børnene og pædagogernes 
kompetencer ift. USU. 

1.  Denne konklusion kan vi ikke finde 
noget belæg for i undersøgelsen, og 
lærerne er ikke blevet spurgt om dette. 
 
 
2. At medarbejderne er enige i, at der 
ikke er tydelige forventninger til sam-
arbejdet, er ikke ensbetydende med en 
efterspørgsel af klarere mål. 
 
3. En enkelt elevs udsagn bliver her 
brugt i konklusionen til at legitimere 
pædagogers varetagelse af USU i ud-
skolingen. 
 
 
4. Spørgeskemaet peger på markante 
udfordringer med pædagoger, der 
mangler kendskab til børnene i USU, 
ligesom ca. 30 % af pædagogerne vur-
derer, at de i varierende grad ikke har 
kompetencerne til at løfte opgaven. 
 

 
Som det fremgår af skemaet er det især i kapitlet omkring samarbejdet mellem lærere og 
pædagoger, at vi mener, at forvaltningen politiserer. Det bliver yderligere forstærket i un-
dersøgelsens hovedkonklusion, hvor en meget stor del af denne er ét langt forsvar for pæ-
dagogernes berettigelse i folkeskolen. 
 
Vi har selvfølgelig ikke kunnet lade undersøgelsen gå upåagtet hen, hvorfor vi havde et kri-
tisk, men konstruktivt møde med forvaltningen og udvalgsformanden, Peter Als, om indhol-
det i og brugen af denne undersøgelse. Det har medført, at den forestående evaluering af 
skolestrukturen skal varetages af et eksternt firma, ligesom det er vores klare opfattelse, at 
selve undersøgelsen ikke bliver tillagt betydelig værdi på det politiske niveau. 
 
Pædagoger i USU 
Siden folkeskolereformens indtog har pædagoguddannede i stor stil været en del af under-
visningsvaretagelsen, også i Ballerup Kommunes Skolevæsen. Det har for mange pædagoger 
været en urimelig udfordring at omstille sig fra fritids- til skolepædagogik. Ballerup Lærer-
forening mener da også fortsat, at al undervisning er læreropgaver - også den understøtten-
de undervisning. Derfor presser vi vedholdende på for, at der bliver truffet en mere kvalifice-
ret politisk beslutning omkring varetagelsen af den understøttende undervisning, som for 
nuværende budgetmæssigt forudsætter, at lærere varetager 65 % af den understøttende 
undervisning, mens pædagoger varetager 35 %. Vi opfatter det som en beskæftigelsespoli-
tisk fordelingsmodel snarere end en skolepolitisk, der har haft til formål at undgå afskedigel-
ser på pædagogområdet. Det er et forståeligt politisk hensyn, men det har reelt medført 
særdeles uhensigtsmæssige logistiske bindinger og vanskeligheder med at etablere et for-
nuftigt samarbejde mellem de fagprofessionelle.  
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Læringsplatforme – ’Meebook’ 
I indeværende skoleår skal alle folkeskoler være i gang med at implementere læringsplat-
forme. Det er resultatet af aftalen mellem regeringen og KL fra 2014. 
 
Hovedformålet med etableringen af en læringsplatform er, at den skal udgøre den digitale 
understøttelse af selve arbejdet med læring i folkeskolen. Konkret skal læringsplatformen 
sikre, at elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere får adgang til elevplaner, portfolio, 
digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder med. Lærere og pæ-
dagoger skal endvidere kunne se, planlægge, evaluere, gemme og dele læringsforløb ud fra 
Fælles Mål og ud fra konkrete læringsmål, mens skoleledelsen skal have adgang til relevante 
områder på læringsplatformen for at understøtte en større grad af databaseret ledelse. Den 
digitale læringsplatform skal dermed rumme og opsamle de informationer og data, der giver 
viden om elevernes progression og trivsel. Samtidig skal denne viden kunne følge med en 
elev i tilfælde af, at eleven skifter skole. 
 
I Ballerup har man som bekendt valgt Meebook til at løse opgaven, men kan Meebook så 
det? Desværre kan der ikke gives et klart svar på spørgsmålet, fordi det ikke står klart for 
nogen, hvornår den enkelte lærer har anvendt læringsplatformen tilstrækkeligt til at efterle-
ve aftalen fra 2014. 
 
I teorien kan Meebook godt løse målsætningen, men det kræver, at al undervisning beskri-
ves i Meebook. Fælles mål og evalueringen af konkrete læringsmål skal indgå i hvert forløb, 
opgaveaflevering skal ske gennem Meebook, og sidst men ikke mindst skal undervisningsfor-
løbene indgå i årsplanerne, der selvfølgelig også ligger i Meebook. Alt dette skal være op-
fyldt, hvis man skal bruge elevplansværktøjet, som det er tænkt i læringsportalen. Opgaven 
er særdeles omfattende, hvilket ledelserne også er opmærksomme på. Af samme grund er 
praksis på skolerne meget lig mange andre nye tiltag i folkeskolen: ”Vi prøver os frem” eller 
”Vi går med små skridt”.  
 
På nogle skoler har man oprettet et forløb i Meebook, hvor eleverne skal krydse af ud fra de 
forskellige fag, og på andre skoler afventer man, at enten Meebook kommer med en smarte-
re løsningsmodel til elevplanen, eller at lærerne tager Meebook mere til sig. Sidstnævnte 
lader dog ikke til at være tilfældet. Langt de fleste lærere bruger Meebook i undervisningen, 
men mange er også begyndt at gå væk fra det, da erfaringen er, at eleverne bliver demotive-
rede af ensformigheden. 
 
Samtidig vokser forældrenes opmærksomhed på det lovfastsatte krav om, at skolen skal ud-
forme elevplaner for hver enkelt elev. Det er en situation, som er uholdbar i længden, og her 
er der behov for en fælles løsning. 
 
Et andet vigtigt aspekt i arbejdet med Meebook er graden af ”transparens”, som det så fint 
hedder i læringsportalsproget. Hvor meget skal forældrene have rettigheder til? Aftalen mel-
lem regeringen og KL skubber i hvert fald yderligere til en udvikling, hvor forældrenes for-
ventninger til informationsniveauet er støt stigende. Så selvom ”vi prøver os frem”, skaber 
læringsportalen altså implicit et merarbejde for den enkelte lærer, da ingen lærer er interes-
seret i at dele materiale, der ikke fremstår professionelt.  
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Uddannelsesparathedsvurdering og UU-vejledning 
Med reformen af erhvervsuddannelserne er kriterierne for optagelse på EUD, inklusive SO-
SU, blevet skærpet, bl.a. med kravet om karakteren 2 i dansk og matematik. Overgangen fra 
folkeskolen til ungdomsuddannelserne er udfordret markant, da UU-vejledningen er ændret 
betydeligt, og UU-centrene samtidig er pålagt en voldsom besparelse på ca. 160 mio. kr. via 
Ungepakke 2. Den individuelle vejledning er beskåret så voldsomt, at ikke alle unge bliver 
vejledt tilstrækkeligt i valg af uddannelse. Et nyt tilbud om en erhvervsrettet 10. klasse skal 
få flere elever til at vælge EUD.  
 
Samtidig med at der er sparet voldsomt på området, har uddannelsesvejledningen og sam-
arbejdet med ungdomsuddannelserne paradoksalt nok fået en større rolle i forlængelse af 
folkeskolereformen. I 8. klasse skal eleverne i Ballerup bruge 5 hele dage på ungdomsuddan-
nelser. Derudover skal eleverne også til andre ungdomsuddannelsesarrangementer i skoleti-
den, ligesom de har mulighed for at komme i erhvervspraktik. Også dette område er altså 
under hastig forandring.  
 
Det er selvfølgelig nødvendigt, at eleverne bliver godt informeret om de valgmuligheder, de 
står over for, ligesom det er godt at få et indblik i, hvilke krav de kan forvente at møde efter 
9. klasse. Men hver gang der lægges beslag på elevernes undervisningstid til øvrige aktivite-
ter, presser det undervisningen i fagene, og i udskolingen er der mange krav og forventnin-
ger.  
 
Igen i år er der kommet nye retningslinjer for ’Uddannelsesparathedsvurderingen’. Nu skal 
lærerne til at adskille karakterer fra opfattelsen af elevens egnethed. Det sker i forlængelse 
af regeringens nye karakterkrav til de gymnasiale uddannelser. Hvis elevens karaktergen-
nemsnit ligger under 4, bliver eleven automatisk erklæret ikke-uddannelsesparat. Læreren 
skal så at sige lægge karaktererne væk i vurderingen og udelukkende fokusere på elevens 
personlige og sociale forudsætninger. Det siger sig selv, at det er en øvelse, som i praksis er 
svær at mestre.  
 
Selve vurderingen, der i 9. klasse er afgørende for den enkelte elevs optagelse på ungdoms-
uddannelse, ligger umiddelbart efter årets første standpunktskarakter med skæringsdato 
den 1. december. Hvis man er ny lærer i klassen, har man altså ret kort tid til denne afgøren-
de vurdering, og samtidig fjernes muligheden for at arbejde pædagogisk med karakteren, da 
det under normale omstændigheder ville give mening, at eleven i 9. klasse bruger 1. stand-
punktskarakter som udgangspunkt for forbedring og dermed øger mulighederne for valg af 
ungdomsuddannelse. 
 
Samtidig er endnu en arbejdsopgave uden tidsangivelse landet på lærernes bord. Alle elever 
og forældre skal modtage skriftlige uddannelsesparathedsvurderinger, og for de ikke-
uddannelsesparate skal der oven i købet udfærdiges en handleplan, hvilket er endnu en 
skriftlig arbejdsbelastning. Her oplever eleverne desuden endnu en gang at blive målt og 
vejet, og flere og flere reagerer negativt på alle disse målinger. I forvejen skal de forholde sig 
til karakterer i samtlige fag, forberedende tests, afleveringsopgaver og Nationale Tests. Det 
er efterhånden blevet et ganske omfattende lærerarbejde at tage hånd om de følelsesmæs-
sige efterdønninger af alle disse målinger og evalueringer.  
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Benchmarking/sammenligningskultur 
Kvalitetsrapporter, resultater af Nationale Tests, prøvekarakterer, social kapital. Benchmar-
king fylder stadig mere i skoleverdenen, også i skolevæsenet i Ballerup. Med de årlige kvali-
tetsrapporter bliver skolelederne stillet til regnskab for alt fra elevtrivselsundersøgelser til 
prøvekarakterer. Ved at udføre disse systematiske undersøgelser kan skolerne sammenlig-
nes med hinanden.  
 
Dette resultatfokus forplanter sig ned gennem systemet og lander i sidste ende hos lærerne, 
som måles og vejes på elevernes resultater af de Nationale Tests og afgangskarakterer og 
bliver stillet til regnskab for elevernes resultater fra 2. til 9. klasse. Og der bliver for eksempel 
ikke taget højde for, hvor mange inkluderede elever, man har i klasserne. Nogle elever ople-
ver det som et kæmpe pres, andre oplever gang på gang at få et nederlag. Hvordan det gav-
ner den enkelte elevs faglige og sociale udvikling, er det meget svært at få øje på. 
 
Med denne sammenligningskultur skaber man en helt særlig type skole. En skole hvor ele-
verne måles efter, hvad de kan og ikke efter, hvem de er. Er det, hvad vi vil med skolen?  
 
 

5.1.3. Skolestruktur og linjer i udskolingen  
Det første halvandet år med den nye skolestruktur har budt på rigtig mange udfordringer, og 
kommunen er oplagt blevet overrasket over, hvor stort et projekt det er, den har kastet sig 
ud i. Undervejs er der opstået mange komplikationer og uforudsete problemstillinger af bå-
de administrativ og politisk karakter. Der bliver knoklet løs for at få strukturen til at fungere, 
og ledelserne har opfattelsen af, at man er på rette spor.  
 
Skolestrukturen blev ikke opfundet af Ballerup Lærerforening, og selvom vi forsøger at un-
derstøtte projektet, som vi nu kan, og tillidsrepræsentanterne gør sig ihærdige anstrengelser 
for at få det til at glide, må vi indrømme, at vi fortsat har svært ved at se, at skoler på flere 
matrikler bidrager med særlig meget positivt til skolevæsenet.  
 
På ledelsesplanet er især de pædagogiske ledere i fokus. De forventes at løse mange af de 
klassiske skolelederopgaver, men samtidig oplever vi, at de er forbeholdne over for at tage 
beslutninger, uden at det er detaljeret afstemt med distriktsskolelederen og de øvrige pæ-
dagogiske ledere. Denne søgen opad for godkendelse er i den grad med til at skabe en 
træghed i systemet. 
 
Ydermere oplever mange lærere, at den forskel, der før kunne være mellem at arbejde på 
den ene eller den anden skole i kommunen, nu er rykket ind på den enkelte skole og findes 
mellem afdelingerne. Det betyder, at man inden for den samme skole kan opleve væsensfor-
skellige arbejdsbetingelser, hvilket naturligvis bidrager til oplevelsen af vilkårlig ledelse og 
uretfærdighed.   
 
I sidste års skriftlige beretning havde vi skrevet: ”Der er ingen tvivl om, at der er høje for-
ventninger 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.” Des-
værre er oplevelsen fortsat den samme, og her et år efter bliver det stadig sværere at stille 
sig tilfreds med den forklaring, at lederne mangler erfaring og tid til at blive enige om en 
samlet ledelsesstrategi og -ageren. I flere henseender er de pædagogiske ledere dog kom-
met tættere på opgaven. Det drejer sig om observering af undervisning, deltagelse på 
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teammøder og viden om elev- og lærerudfordringer i afdelingen. Men selvom ting tager tid, 
har vi efterhånden været i gang så længe, at man godt kan forvente, at det fungerer bedre, 
end tilfældet er på flere skoler.  
 
Vi har af flere omgange appelleret til, at kommunen foretager en grundig evaluering af sko-
lestrukturen, da det synes evident, at der er en pæn diskrepans mellem de politiske ambitio-
ner med at indføre den nye skolestruktur og den praksisvirkelighed, som forefindes. Det er 
nu varslet, at en evaluering gennemføres til efteråret. Mest bekymrede er vi over, at de pæ-
dagogiske ledere fortsat ser ud til at være alt for langt væk fra lærernes undervisning, hvilket 
ellers var hele kongstanken med at indføre netop denne ledelsesstruktur.  
 
Skolestrukturen har således vores fortsatte fokus, og vi har da også forholdt os til temaet i 
op til flere høringssvar i år, blandt andet i vores høringssvar til den nye styrelsesvedtægt, 
hvor det lød: ”Vi har aldrig lagt skjul på, at den nuværende skolestruktur bekymrer os. Det 
gjorde den, før den blev vedtaget, under implementeringen, og det gør den fortsat. Vi note-
rer os endnu engang de anerkendelsesværdige politiske ønsker med skolestrukturen, men 
konstaterer, at vi er langt fra at være i mål. Og vi er tvivlende over for den holdning, at det 
alene handler om at give projektet tid.” 3 
 
Linjer i udskolingen 
I skoleåret 2017/2018 bliver linjer i udskolingen en realitet på kommunens skoler på almen-
området. Beslutningen blev taget samtidig med skolestrukturen. Målet var og er fortsat at 
skabe større motivation i udskolingen blandt eleverne. 
 
Oprindeligt var det planen, at linjerne skulle have været på plads i indeværende skoleår, men 
en lang politisk proces med svag lærerinddragelse gjorde, at man efter pres fra lærere og 
ledere fik beslutningen udskudt et år. Fra lærerside ønskede vi reel medindflydelse på ram-
mer og indhold, som vi også formulerede i en resolution fra generalforsamlingen i 2016, og 
fra lederside ønskedes en længere proces med bedre mulighed for at forberede linjerne.  
 
I september sendte politikerne så et forslag til tre forskellige linjemodeller i høring, som var 
udformet på distriktsskolelederniveau. De tre modeller blev mødt af mange forskellige hold-
ninger og kommentarer, men sammenfattende havde alle skoler forslag til ændringer eller til 
helt nye modeller. 
 
For os at se var processen et fortrinligt eksempel på, hvordan man ikke skal drive så vigtige 
processer, og det resulterede i et ualmindeligt bramfrit høringssvar.4 Man må så give kom-
munen, at den tog vores centrale pointer til efterretning, og beslutningen blev, dels at sko-
lerne fik en udtalt grad af lokal frihed, dels at der blev nedsat en tværgående kommunal ar-
bejdsgruppe med lærerrepræsentation, som løbende følger udviklingen.  
 
Der er selvsagt en udfordrende opgave at lave en ny lokal udskolingsmodel, som både skal 
leve op til kommunens målsætninger og lærernes krav om reel medinddragelse. I skrivende 
stund er man på skolerne i gang med det omfattende forberedelsesarbejde, men der er 
endog meget stor forskel på, hvor langt man er, i hvilken grad medarbejderne er involveret 
og hvilke modeller man arbejder med.  

                                                
3
 http://kreds21.dk/nyheder/2016/oktober/hoeringssvar-til-ny-styrelsesvedtaegt-2016  

4 http://kreds21.dk/nyheder/2016/oktober/hoeringssvar-til-udskolingslinjer  

http://kreds21.dk/nyheder/2016/oktober/hoeringssvar-til-ny-styrelsesvedtaegt-2016
http://kreds21.dk/nyheder/2016/oktober/hoeringssvar-til-udskolingslinjer
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5.1.4. Opfølgning på OK15 og forberedelse af OK18 
Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede som 
led i overenskomstforliget i 2015 et politisk papir om arbejdstid, det såkaldte ’bilag 4’. Papi-
ret indeholder en række retningsgivende anbefalinger med henblik på at skabe størst mulig 
kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital. Pa-
piret fokuserer på initiativer vedrørende skoleårets planlægning, arbejdstidens tilrettelæg-
gelse og opgørelse. 
 
Som et led i evaluerings- og opfølgningsprocessen blev der i november 2016 afholdt seks 
regionale dialogmøder. Deltagerne spændte over et bredt felt inden for de forskellige un-
dervisningsområder på både leder- og medarbejdersiden, og i alt deltog mere end 2.000. 
 
Hovedproblemet har hele tiden været, og er fortsat, at LC og KL er meget langt fra hinanden 
- især når det kommer til spørgsmålet om arbejdstid - og dermed har parterne stærkt diver-
gerende interesser i en evaluering. Det er årsagen til, at evalueringen først kom i stand i 
slutningen af 2016, selvom overenskomstfornyelsen skete i foråret 2015. Og det betyder 
også, at parterne ikke har kunnet blive enige om egentlige konklusioner på dialogmødernes 
indhold, men har måttet forlige sig med deskriptive gengivelser af de drøftelser, som fandt 
sted. Fra LC-side har man følgende hovedkonklusioner:  
 

 Aftaler er godt (ingen har fortrudt indgåede aftaler) 

 Samarbejdet mellem leder og TR er afgørende 

 Det øger samarbejdet, når der er et fælles ståsted 

 Der er ressourceproblemer 

 Det er nødvendigt med ledelsesprioriteringer 

 Dialog er ikke nok i sig selv – dialog er ikke målet, der skal handling til 

 
Fra Ballerup deltog vi i mødet i København den 1. november, og både ledere og tillidsrepræ-
sentanter havde gennemgående oplevelsen af et overfladisk og uvedkommende møde, som 
ingen reel betydning har for vores lokale samarbejde. Det skyldes altovervejende, at vi i Bal-
lerup befinder os et helt andet sted i forhold til samarbejde og aftaleforhold, end det er til-
fældet i mange andre kommuner. Vi har insisteret på, at vi vil noget sammen, og vi har været 
i stand til - og haft modet til - at mødes på midten.    
 
Forud for dialogmøderne opfordredes kommuner og kredse til at indsende lokale evaluerin-
ger af arbejdet med bilag 4. Eftersom vi aldrig for alvor har brugt det politiske papir i Balle-
rup, evaluerede vi i stedet vores lokalaftale og sendte i den forbindelse to entydige anbefa-
linger til de centrale parter: 
 

1. Vi anbefaler, at KL og LC bliver enige om at ville noget forpligtende sammen. For det 
er kun sammen, vi skaber en god skole. Forhandlinger tager tid, og et samarbejde 
skal konstant holdes ved lige og plejes - også imellem de store OK-forhandlinger. Vi 
har lokalt givet os selv tid til at være nysgerrige på hinandens ønsker, drømme, posi-
tioner og forpligtelser, og vi vedligeholder løbende samarbejdet. Vi mener, at det har 
været investeringen værd.  
 

2. Vi anbefaler, at parterne arbejder på at opnå et mere fælles billede af, hvad vi vil med 
skolen, og af hvilke udfordringer, vi står med. Det er formålet med skolen, som er de-
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finerende for, hvad det er for rammer og aftaler, som skal indgås mellem parterne. 
Men formålet er stort og abstrakt, og derfor skal refleksioner og fortolkninger ske 
sammen.   

 
I skrivende stund er forberedelserne til OK18 for alvor gået i gang. Hovedstyrelsen er i for-
hold til tidligere overenskomstforhandlinger længere fremme i planlægningen og grundigere 
i overvejelserne, og det er også på sin plads, når man tager alvoren i betragtning. I Ballerup 
Lærerforening har vi den opfattelse, at der skal opnås betydelige forbedringer ved OK18, og 
den opfattelse ser det glædeligvis ud til, at flere og flere kredse og Hovedstyrelsesmedlem-
mer begynder at dele. Vi skal have et resultat, ikke mindst på arbejdstid, som er markant 
bedre end ved OK15, og det kan betyde, at vi står over for en konflikt i 2018, hvis KL står lige 
så stejlt, som de har gjort indtil nu.  
 
Der er netop afholdt regionale møder med kredsformændene om OK18, og den 21.-22. 
marts afholdes en overenskomstkonference i Danmarks Lærerforening for Hovedstyrelsen 
og kredsformændene, hvorefter de foreløbige krav formuleres af Overenskomstudvalget og 
indstilles til Hovedstyrelsens behandling. Fra medio april til medio maj har vi medlemsdebat-
ten, hvor vi i Ballerup holder et fælles fagligt klubmøde den 8. maj.   
 
Vi står i sandhed over for et utroligt spændende år, hvor meget er usikkert og meget kan ske.   
 
 

5.1.5. Lokalaftalen og andre aftaler    
I Ballerup er man af to omgange (i 2014 og 2016) politisk lykkedes med at samle hele kom-
munalbestyrelsen bag en lokalaftale med lærerne. Der er således bred økonomisk og hold-
ningsmæssig opbakning til at forfølge et fælles skolevæsen med ensartede arbejdsvilkår for 
lærerne. Det har desuden givet tryghed og retning for skolevæsenet, at der i al væsentlighed 
har været enighed omkring arbejdstiden.  
 
En justeret lokalaftale 
Det lange og stadigt mere højspændte forhandlingsforløb kulminerede i starten af februar 
2016 med et forhandlingsresultat, som medlemmerne godkendte på den ekstraordinære 
generalforsamling den 8. februar. Efter godkendelse i Økonomiudvalget den 23. februar - og 
underskrivning den 24. februar – betød det, at vi som minimum har aftalte vilkår i Ballerup 
frem til sommeren 2018.5 
 
En aftale er altid et kompromis, og sådan var det også denne gang. For eksempel var det ikke 
vores ønske, at tilstedeværelsesforpligtelsen skulle forøges overhovedet, men skolelederne 
stod hårdt på 35 timer, og det endte altså med de 33 timer. En aftale er uanset udfaldet et 
udtryk for, at parterne - i ånden af samarbejde og gensidig tillid og forståelse - forsøger at 
løfte udfordringerne sammen. Det er en stor styrke for skolevæsenet og tilfredsstillelse for 
parterne, at det på trods af visse sværdslag endnu en gang lykkedes at opnå enighed om 
arbejdsvilkårene i Ballerup.   
 
Arbejdstid  
Fagfordeling, opgaveoversigter og skemalægning har generelt haft en højere standard i år, 
end vi har set de seneste år. Det er da også centralt for en skole, at der er styr på maskin-

                                                
5
 http://kreds21.dk/nyheder/2016/februar/saa-fik-lokalaftalen-underskrifter 
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rummet, og det har ofte givet anledning til frustrationer, at rugbrødsarbejdet ikke har været 
fornødent prioriteret af ledelserne.  
 
Der var stor forskel på, hvor tidligt skolerne var ude med planlægningen af det kommende 
skoleår. Det er ærgerligt, at vi igen i år oplevede at have skoler, som først kom i mål i aller-
sidste time, fordi det typisk betyder en lavere kvalitet i fagfordelingen (og oplevelsen af gen-
nemsigtighed og retfærdighed), opgaveoversigterne og skemaerne - til stor fortrydelse for 
både ledere og lærere. 
 
Selvom vi har en lokalaftale, som - i sammenligning med normen - sikrer rimelige arbejdsbe-
tingelser, er der ikke skyggen af tvivl om, at lærerne er ekstremt arbejdspressede. Undervis-
ningsforpligtelsen er voldsom, forberedelsestiden for lille og forandringshastigheden urime-
ligt høj. Arbejdspresset skyldes dog nok i virkeligheden i mindre grad arbejdstidsbestemmel-
serne isoleret set og mere andre vilkår som ressourceknaphed, inklusion og konstante om-
stillinger, men oplevelsen af at være alt for presset er gennemgående uagtet forklaringens 
kompleksitet.    
 
Løn  
Som en konsekvens af lokalaftalen oplevede mange en lønnedgang efter sommerferien, da 
vores hidtidige ordning omkring undervisningstillægget bortfaldt og blev erstattet af den 
rene overenskomst. Vi havde gerne set, at ordningen var fortsat, da den var langt mindre 
bureaukratisk, men kommunen ønskede det anderledes, fordi den forventer at kunne spare 
nogle penge på det. Om det så ender sådan, er ikke godt at vide.  
 
Det er vigtigt at fremhæve, at kommunens beslutning om undervisningstillægget skal ses i et 
større perspektiv. Over de seneste år er presset på vores lønvilkår tiltaget i styrke, og det har 
blandt andet sin forklaring i den stærke sammenligningskultur, som er blevet en del af den 
kommunale verden. Ballerup er lønførende på lærerområdet, og i en meget presset kom-
munal økonomi kan politikerne finde det nødvendigt - måske ligefrem rimeligt - at overveje, 
om pengene på høje lærerlønninger er givet fornuftigt ud. Ingen lokalpolitikere taler om at 
fjerne penge fra skoleområdet, men der synes at være en vis enighed om, at man gerne så, 
at toppen blev taget af lærernes løn, så de kunne bruges på noget andet, fx efteruddannelse.  
 
Der er enormt meget teknik i løn, og kommunen kan ikke bare fjerne løn fra dem, som er 
omfattet af de eksisterende lønaftaler. Men de kan opsige lønaftaler med henblik på at gen-
forhandle dem på et lavere niveau, og det vil i givet fald på sigt betyde, at vi vil kunne ople-
ve, at lærere med samme anciennitet og samme opgavevaretagelse lønnes forskelligt. Den 
situation er langt fra ønskelig. Vi er slet ikke dér endnu, men det kan komme, og det er sand-
synligt, at der vil blive rejst en eller anden form for lønkrav, når vi igen skal forhandle lokalaf-
tale om et lille års tid. Hvorom alting er, vil det naturligvis blive en generalforsamling, som 
kommer til at tage stilling til den sag.       
 
Praktikaftalen  
Med den nye læreruddannelse fulgte en ny praktikform med øgede krav til skolerne om bl.a. 
en uddannet praktikvejleder, deltagelse i eksamination af de lærerstuderende etc. 
 
Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har alene indgået aftale om løntillæg for prak-
tik og praksissamarbejde, jf. ”Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver til uddannel-
sen til lærer i folkeskolen”. 
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Vi nedsatte derfor et udvalg, som skulle klarlægge, hvilke krav og opgaver der lå i den nye 
praktikform, samt hvem der skulle varetage de enkelte opgaver. På det tidspunkt var to læ-
rere i Ballerup på den nye praktikvejlederuddannelse, så de var også med til at komme med 
input til, hvilke opgaver der skulle løses i henhold til den nye praktikaftale, samt hvor de 
mente, at opgaverne skulle placeres. 
 
Udvalget har efter grundigt arbejde fået lavet en liste over opgaverne og et bud på, hvordan 
Ballerup Lærerforening ser dem fordelt mellem leder, praktikvejleder og praktiklærer. Lige-
ledes er der lavet en model for, hvordan praktikvederlaget skal fordeles mellem de tre oven-
nævnte for at sikre klare linjer og en ensartet praksis i skolevæsenet.   
 
Vi er ikke helt i mål med den endelige aftale, men det er lige oppe over.  
 
I partnerskabsaftalen er der krav om, at alle skoler skal have en praktikvejleder, hvorfor vi 
har presset på for at få uddannet lærere til denne opgave på alle matrikler. Lige nu har tre 
skoler en praktikvejleder, to skoler har lærere på vejlederuddannelsen, og der er givet tilsagn 
om, at yderligere to skoler skal til at uddanne vejledere. En enkelt distriktsskole har ikke 
meldt tilbage.     
    
Lokalaftale om løn for logopæder og pædagogiske vejledere i C-BUR 
I foråret 2016 lykkedes det os omsider at få landet en god aftale for vores logopæder og pæ-
dagogiske vejledere i PPR (C-BUR). Det har været et meget langstrakt forløb, som forrige år 
blev udskudt, da kommunen afbrød samarbejdet med den daværende centerchef midt i for-
handlingsforløbet, hvilket vi beskrev i sidste års beretning.  
 
Aftalen betyder, at vores medlemmer pr. 1. august er overgået til konsulentansættelse, men 
det ændrer ikke på deres fagforeningstilhørsforhold. For de særligt interesserede kan aftalen 
findes på vores hjemmeside sammen med alle andre lokalaftaler.6    
 
 

5.1.6. Inklusion og specialundervisning 
Som sidste år har inklusion også fyldt meget i år. Mange lærere har oplevet og oplever sta-
dig, at de står alene med opgaven. Oplevelsen er, at det er svært at få hjælp og at få tilkendt 
de fornødne ressourcer til de elever, der har brug for det. 
 
Inklusion har længe været på dagsordenen i Ballerup Lærerforening, ligesom emnet også er 
vigtigt for kommune, ledelse, forældre og ikke mindst elever. Emnet er i sin essens komplice-
ret, og traditionelt set har foreningen stået for en løsningsmodel, der meget forsimplet 
handler om mere personale, efteruddannelse og let adgang til eksperthjælp. På den anden 
side af bordet har løsningen ligeså forsimplet handlet om at holde så mange elever som mu-
ligt i almenområdet for at begrænse eksklusionen og ressourceforbruget. Grundlæggende er 
begge parter dog enige om, at alle elever skal opleve sig som en betydende del af et fælles-
skab. 
 
I Ballerup Lærerforening har vi netop lavet en inklusionsundersøgelse for at få et overblik 
over, hvordan de enkelte lærere ude på skolerne oplever arbejdet med inklusion i deres dag-
ligdag. Ifølge undersøgelsen svarer 93 % af de adspurgte lærere, at de oplever at have inklu-

                                                
6
 http://kreds21.dk/arbejdsliv/lokalaftaler 
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derede elever i deres klasse. 86 % mener, at de har elever i deres klasse, der ikke får den 
støtte, de har brug for i dagligdagen. Det fremgår desuden meget tydeligt af besvarelsen, at 
rigtig mange lærere ikke mener, at de på skolen har drøftet, hvordan der skal arbejdes inklu-
derende. Mange lærere ved ikke, om skolen har strategi og mål for arbejdet med inklusion, 
da kun 25 % af de adspurgte kunne svare ja til det spørgsmål.  
 
Undersøgelsen viser også, at mange lærere er usikre på, hvor de kan få hjælp til de inklude-
rede elever og til sig selv. Kun 3 % af de adspurgte føler sig orienteret om, hvor mange res-
sourcer skolen samlet har fået tildelt til inklusion i undervisningen, og hvordan ressourcerne 
er blevet fordelt. 
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution.  
 
En ny inklusionsstrategi: ’Fællesskab for alle - alle i fællesskab’ 
Kommunen besluttede i sommeren 2016, at der skal sættes ind med en ny inklusionsstrate-
gi. For det er reelt, hvad der er tale om, selvom den nu benævnes en ’børne- og ungestrate-
gi’. Kommunen skal krediteres for, at der - efter en urimelig lang indflyvning - omsider er 
opstået en erkendelse af, at skolevæsenet er udfordret over evne, og at der er behov for at 
arbejde målrettet med inklusion. Det betyder, som der står i forligsteksten i budgetaftalen:   
 
”Ballerup Kommune ønsker at afsætte 1,7 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 
2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til arbejdet med at sikre inkluderende børnefællesskaber i dagtil-
bud, skoler og klubber. Midlerne skal gå til to formål. Dels udvikling af en fælles refleksions-
metode med inddragelse af alle interessenter. Dels til efteruddannelse i metoden. Det er Bør-
ne- og Skoleudvalget, der forestår opgaven og udmønter midlerne.   
 
Arbejdet med inkluderende børnefællesskaber skal være karakteriseret ved:   
• En fælles forholdemåde på tværs af Ballerup Kommune  
• En tydelig metode- og analysestruktur 
• Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet 
• Styrkelse af ressourcecentrene 
• Ensartethed i ressourcecentrenes organisering og vejledning 
• Fælleskommunale netværk for ressourcepersonerne 
• Anvendelse af Kompetencecenterets ekspertise 
• Klar og ensartet fordeling af ansvaret 
• Tydelig ledelse 
• Fokus på den tidlige indsats 
• Medarbejderinvolvering   
 
I perioden fra budgettets vedtagelse og frem mod januar 2017 inddrages ledere, medarbej-
dere og faglige organisationer i udviklingen af en fælles metodisk tilgang i Ballerup Kommu-
ne, herunder en tydelig beskrivelse af ovenstående elementer og indholdet i kompetenceud-
viklingen. I forlængelse af denne proces vælges et pilotdistrikt, der afprøver den fælles meto-
diske tilgang i praksis. Pilotdistriktets erfaringer inddrages, når de øvrige fire distrikter kobles 
på frem mod 2019.   
 
Referencegrupper bestående af ledere, medarbejdere og faglige organisationer bidrager til 
arbejdet.  
 



19 
 

Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om udviklingen. Det forventes, at kvalitetsudvik-
lingen i almenmiljøerne på længere sigt fører til, at flere børn kan trives og udvikle sig her, og 
at der på sigt skal ske et samlet fald i anvendelsen af mere vidtgående specialundervisnings-
tilbud.” 
 
For den meget opmærksomme er det tydeligt, at den lange liste af karakteristika er taget 
direkte fra Ballerup Lærerforenings høringssvar, og vi ved, at kommunen har været meget 
optaget af netop dette høringssvar. Opgaven bliver så at forpligte kommunen på indsatser-
ne, så vi kan nå til en tilstand, hvor man som lærer i Ballerup Skolevæsen rent faktisk bliver 
støttet, vejledt og hjulpet på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde, og hvor eleverne får 
det undervisningstilbud, som de bør have. Den tilstand er vi desværre langt fra på mange af 
skolerne.   
 
Strategien fik det mundrette navn: ’Børne- og ungestrategi: Fællesskab for alle - Alle i fælles-
skab’. Ændringen af navnet bunder primært i, at man fra kommunal side vurderede, at ordet 
inklusion havde oparbejdet et så dårligt ry, at der var behov for at finde på et nyt og mindre 
ladet ord. Samtidig argumenterede kommunen for, at der er tale om et paradigmeskifte fra 
et tidligere fokus på den enkelte elev i vanskeligheder til et fokus på fællesskab, forebyggelse 
og læringsmiljø.  
 
Kommunen er aktuelt undervejs med en ny systemisk analysemodel, der skal afløse tidligere 
modeller og formularer, og pilotdistriktet bliver Skovvejens distrikt. Modellen er en LP-type 
og kommer i ægte Ballerupselvforståelse til at hedde ’BAL’, hvilket står for ’Ballerups Analyse 
af Læringsmiljøer’. I den forbindelse er der afsat 13,4 millioner til efteruddannelse af ledere, 
lærere og pædagoger. Ydermere iværksættes en ’Fællesskabsmodel’ (Ballerupudgaven af en 
’Sverigesmodel’), der i store træk handler om at prioritere en tidlig og forebyggende indsats 
gennem en markant forøgelse af antallet af socialrådgivere og en tydeligere styringskæde. 
 
Vi bakker op om, at der indføres en systemisk analysemodel på skoleområdet, som på sigt 
bør medføre større gennemsigtighed, skarpere retningslinjer og sagsgange, mindre bureau-
krati samt mere sparring og kollegialt fælleskab om inklusionsopgaven. Når det er skrevet, 
har vi en vis bekymring for, at det kan opleves som gammel vin på nye flasker. For BAL er i 
sin opbygning og struktur meget lig ’det pædagogiske notat’, som gennem mange år har væ-
ret en del af skolernes praksis i større eller mindre omfang. Forhåbningen er imidlertid, at 
den medfølgende betydelige efteruddannelsesindsats, understøttet af en massiv ledelses-
opbakning på alle ledelsesniveauer, og et PPR, der er ved at komme i gear, vil betyde en me-
re meningsfuld implementering og anvendelse end tidligere.  
 
Ballerup Lærerforening er meget optaget af, at skolevæsenet kommer til at lykkes bedre 
med inklusionen, end det har været tilfældet i efterhånden alt for mange år. Det har været 
en urimelig opgave for lærere og ledere. Som formuleret i vores høringssvar til den nye bør-
ne- og ungestrategi: ”Efter flere års tilløb er det omsider lykkedes at komme med et bud på 
en strategi. Det hilser vi mere end velkomment, men vi appellerer samtidig til, at kommunen 
sørger for at skabe sammenhæng mellem ambitionsniveauet og de prioriterede ressourcer. 
Og så beder vi om, at kommunen skynder sig så tilpas langsomt, at der ikke bliver truffet for-
hastede og uhensigtsmæssige beslutninger.    
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Den nye strategi fokuserer på alle børns udvikling, læring og trivsel. Det sigte er anerkendel-
sesværdigt, og vi er med, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nødvendi-
ge foranstaltninger.”7   
 
 

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. 
 
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 gøre andet ved end at støtte medlemmerne.     
 
Fast én gang årligt holder formandskabet et møde med børnehaveklasselederne, hvor vi 
specifikt drøfter, hvad der rører sig for denne medlemsgruppe. I år er mødet fremrykket til 
starten af marts for at placere det tættere på den politiske beslutning om det kommende 
skoleårs klassedannelse. Og der bliver nok at tale om i år, for der er netop truffet beslutning 
om, at der kun oprettes 20 børnehaveklasser for skoleåret 2017/2018. Det er en nedgang på 
hele tre børnehaveklasser i det samlede skolevæsen. Det betyder, at de kommende børne-
haveklasser bliver urimeligt store (gennemsnitlig 26-27 elever), og at vi altså kommer til at 
stå med overtallige medlemmer. Det er en ulykkelig situation, som i hovedtræk skyldes et 
faldende børnetal og den nye skolestruktur, der i nogen grad gør det nemmere at fylde klas-
serne helt op. Beslutningen har affødt stor modstand fra flere skolebestyrelser, men så vidt 
holder politikerne stand, selvom vi ved, at der også er uro inden for den socialdemokratiske 
gruppe.   
 
UUC Maglemosen 
UUC Maglemosen er et ungdomsuddannelsescenter for unge med særlige behov, som, ud-
over den 3-årige STU-ungdomsuddannelse, tilbyder unge et aktivitets- og samværstilbud - 
under servicelovens § 104 til personer med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funkti-
onsevne eller med særlige sociale problemer - til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. Vi har altså at gøre med dette samfunds allersvageste og 
mest hjælpekrævende borgere.  
 
Gennem efterhånden mange år har Maglemosen støt og roligt udviklet sig fra et mere klas-
sisk specialundervisningstilbud til et omsorgs- og socialpædagogisk tilbud. Denne udvikling 
er i flere henseender politisk begrædelig, og den har haft enorme konsekvenser for vores 
medlemmer på stedet, som år for år er blevet færre, fordi ledelsen vurderer, at der er mere 
brug for andre kompetencer end de undervisningsmæssige. Igen i år har vores medlemmer 
stået for skud, da ledelsen i det sene efterår bekendtgjorde, at der - på grund af et vigende 
elevtal - igen skulle findes besparelser på lønsummen. I skrivende stund er sagen ikke faldet 

                                                
7
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endeligt på plads, men det er ikke usandsynligt, at situationen igen vil få konsekvenser for 
vores medlemmer.      
 
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 
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.  
 
2016 har imidlertid indvarslet en ny start i C-BUR med ansættelsen af en ny centerchef og en 
ny PPR-chef. Og vi er mere fortrøstningsfulde, end vi længe har været. Det kommende år vil 
for alvor vise, om PPR så formår at udvikle sig til den nødvendige understøttelse af skolevæ-
senet, som PPR bør være. Men vi vil trods alt gerne dele vores håb om, at 2017 bliver året, 
hvor skolerne for alvor vil kunne mærke, at PPR er kommet på ret kurs.  
 
Unge 2-projektet  
Set i lyset af flygtningekrisen er det nærmest tragikomisk og dybt uforståeligt, at Unge 2-
projektet i december 2015 blev frakendt sin folkeskolestatus, fordi projektet ikke udbød hele 
folkeskolens fagrække. Det betød, at kommunen måtte lukke projektet med udgangen af 
juni måned, og de medlemmer, vi havde på stedet, blev omplaceret eller opsagt. Resultatet 
var ulykkeligt, men kommunen gjorde alt for at sikre en god proces for de ansatte, og det 
lykkedes trods alt at få lavet gode fratrædelsesaftaler for vores medlemmer.  
 
 

5.1.8. Efter- og videreuddannelse   
I forhold til sidste år har kommunen - på baggrund af kompetenceafklaringssamtalerne i for-
året 2015 - fået bedre styr på kompetenceudviklingsplanen for uddannelsesindsatsen i sko-
leåret 2016/17. Det betyder i praksis, at vi får planer og oversigter over, hvordan det står til 
med kompetencedækningen i Ballerup samt over hvilke prioriteringer, der foretages. Øko-
nomien er til gengæld ikke forbedret, hvorfor der fortsat er ubalance mellem uddannelser-
nes omfang og vilkårene for efteruddannelse. 
 
Dansk, fysik/kemi og fransk er fag, hvor kompetencemålet er nået. Matematik og biologi 
ligger tæt på målet, og dermed er de nationale mål indfriet for disse fem fag. Resten af sko-
lens fagrække, dvs. 12 fag, ligger mellem 5 og 50 % fra de nationale mål.  
 
I følge vores oplysninger fra kommunen er nogle få lærere i gang med specialistuddannelser, 
omkring 15 lærere sendt på kompetenceudvikling i komprimerede undervisningsfag på UCC, 
7 lærere skal direkte til prøve i undervisningsfag efter et kort vejledningsforløb, 4-5 lærere er 
i gang med læsevejlederuddannelsen og 2 lærere er i gang med praktikvejlederuddannelsen. 
6-8 lærere er i gang med et engelskkursus, som kommunen selv har sammensat og udbudt i 
stedet for et officielt uddannelsesforløb på UCC, hvilket kan være en udmærket løsning set i 
et ressourceperspektiv. Men det giver ikke papir på kompetenceløftet, så det har ingen eller 
begrænset værdi uden for kommunens grænser. Ca. 50 lærere og pædagoger, der arbejder i 
skolernes ressourcecentre, har i år været på kursus (inklusionsuddannelse). Specielt sidst-
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nævnte kursus gav så store udfordringer i forhold arbejdstiden, at vi blev direkte involveret i 
sagen.  
 
Udover dette har kommunen valgt at deltage i KL og BUPL’s store uddannelsesindsats, 
”Kompetenceudvikling af pædagoger skolen”, i samarbejde med A. P. Møller. Ballerup Læ-
rerforening insisterede af flere omgange på, at børnehaveklasselederne ligeledes blev tænkt 
ind i dette projekt, da projektet er tiltænkt både pædagoger og børnehaveklasseledere, og 
sidstnævnte tydeligt har givet udtryk for deres behov for efteruddannelse. Det ønskede 
kommunen ikke umiddelbart, men omkring juletid rettede kommunen alligevel henvendelse 
til os med beskeden om, at der var et antal ledige pladser til børnehaveklasselederne. 
 
I skoleåret 2015/16 blev der afsat specifikke uddannelsesmidler til Reading Recovery. I janu-
ar 2017 forventes 7 ud af 9 lærere så at blive certificeret, men ved sidste budgetforhandling 
blev der ikke sat yderligere penge af til RR-indsatsen. Det er derfor uvist, hvad der nu skal 
ske, da området således er lagt ud til skolernes egen ressourceprioritering. 
 
Processen for lærere på prøveforberedende forløb 
Ved skoleårets start gik det - til den første vejledning på UCC - op for 9 lærere, at den kom-
petenceudvikling (prøveforberedende forløb), de var sendt på for at indfri kravet om under-
visningskompetence, ikke hang sammen med de arbejdsvilkår, der var givet fra skolens side. 
En tilbundsgående forklaring på årsagen fører for vidt i denne beretning, men det handler 
grundlæggende om, at kommunen og UCC ikke har haft samme opfattelse af kompetence-
udviklingens tidsmæssige omfang, og det landede i første omgang på lærernes bord, hvilket 
selvfølgelig var ganske urimeligt. Vi måtte derfor rette henvendelse til kommunen, og det 
førte til et længere tovtrækkeri mellem kommunen og UCC. Tvisten kunne ikke løses, og der-
for endte det med en beklagelse fra kommunens side samt et tilbud til lærerne om fire for-
skellige valgmuligheder: 

a. Afbryde uddannelsesforløbet og andre opgaver tildeles 
b. Strække uddannelsesforløbet over længere tid og gå til prøve juni 2017 
c. Strække uddannelsesforløbet yderligere - gå til prøve i skoleåret 2017/18 
d. Fortsætte uændret og afslutte med eksamen januar 2017 

 
Dette skoleårs strabadser viser os endnu en gang, at vi både lokalt og nationalt har store 
problemer med hele kompetenceudviklingsområdet, da der i bund og grund ikke er sam-
menhæng mellem de høje mål og den afsatte økonomi.  
 
Via tillidsrepræsentanterne er vi pt. i gang med en intern undersøgelse af efteruddannelses-
området for at skaffe os overblik over de enkelte læreres vilkår og se fordelingen af lærernes 
valg vedrørende de fire valgmuligheder. 
 
 

5.1.9. Øvrige forhold 
Der er altid sket meget mere i årets løb end dét, der finder vej til beretningen - der må prio-
riteres. Nedenfor er dog medtaget nogle vigtige (skole)politiske forhold, der er lidt uden for 
kategori, men som medlemmerne ikke skal snydes for.    
 
Ytringsfrihed 
Et af de områder, som Danmarks Lærerforening er særdeles optaget af, er, om vores med-
lemmer bliver begrænset i deres ytringsfrihed.  
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I Ballerup har vi desværre i år haft en sag, hvor vi mente, at kommunen forsøgte at begræn-
se - eller diktere rammer for - ytringsfriheden på en måde, som der ikke er lovhjemmel til. 
Glædeligvis lykkedes det os at forlige sagen med den enighed, at det også i Ballerup er vær-
difuldt, når lærere udtaler sig om hverdagen, som de oplever den. Og kritikken må gerne 
være skarp og holdningsmættet, men skal naturligvis altid leveres på en saglig måde. 
 
Den sag - samt et vedholdende fokus på området fra specielt de faglige organisationer - har 
muligvis været medvirkende til, at kommunalbestyrelsen med budgetaftalen for 2017 for-
mulerede en lidt utraditionel tekst: ”Kvalitet i kerneopgaven overfor borgerne bygger på, at 
kommunen har dygtige medarbejdere ansat, som samvittighedsfyldt og kompetent løser 
deres opgaver. Det er vigtigt, at den viden og erfaring, og de oplevelser, som medarbejderne 
har, indgår i kvalitetsudviklingen. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne oplever tryghed, 
når de ytrer sig om forhold på arbejdspladsen, både når det er de gode historier, og når det 
er noget, medarbejderne oplever, ikke fungerer, som det skal.” (s. 36).  
 
’Skolens Venner’ 
I foråret 2016 besluttede Styrelsen, at vi gerne ville indlede et samarbejde med den forening 
af frivillige, som hedder ’Skolens Venner’. Det er en forening, som Danmarks Lærerforening 
støtter og faktisk også bidrager beskedent til økonomisk. En fagforening er pr. definition på 
mærkerne over for frivilligt arbejde, men netop denne forening har vi tillid til og kan se som 
et forhåbentligt positivt bidrag på skolerne.  
 
Medio maj havde vi så et opstartsmøde med foreningen, men interessen fra ”frivillige” var 
mildt sagt begrænset, idet der ikke deltog andre på mødet end repræsentanter fra Skolens 
Venner, Kaja Eggers fra fraktion 4 samt formanden. Samarbejdet er derfor i første omgang 
gået i sig selv.  
 
Lokale demonstrationer den 12. maj 2016 
Der blev skrevet Danmarkshistorie torsdag den 12. maj, hvor der var demonstrationer i ikke 
mindre end 74 byer fordelt over hele Danmark. 
 
Demonstrationerne opstod af græsrodsinitiativet ’Velfærdsalliance-DK’, som havde det ene 
erklærede mål at få KL til at sætte hælene i over for regeringens omprioriteringsbidrag ved 
økonomiforhandlingerne. 
 
I Ballerup havde vi en fin demonstration foran rådhuset med taler af Jesper Würtzen (borg-
mester), Michael Egelund (formand, BUPL Storkøbenhavn), Morten Refskov (formand, Balle-
rup Lærerforening) og Mette Hedegaard (Enhedslisten). Der var ca. 300 deltagere.  
 
Forud for demonstrationen lykkedes det os - borgmesteren og fællestillidsrepræsentanterne 
- at nå til enighed om en fælles pressemeddelelse med overskriften: ”JA, til tryghed og kom-
munalt selvstyre – NEJ, til milliardnedskæringer og omprioriteringsbidrag”, som også blev 
bragt i Ballerup Bladet.8 
 
 

                                                
8
 http://kreds21.dk/nyheder/2016/februar/ja-til-tryghed-og-kommunalt-selvstyre-nej-til-

milliardnedskaeringer-og-omprioriteringsbidrag 
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5.2. Arbejdsmiljøforhold 
 
 

5.2.1. Det generelle arbejdsmiljøarbejde 
Gennem de sidste år har arbejdsmiljøet været under pres i skolevæsenet. De mange nye 
tiltag, som fx den nye skolestruktur, har fyldt meget på de enkelte skoler. På nogle matrikler 
har man fået helt ny ledelse, mens der på andre matrikler har været mere kontinuitet. Det 
tager selvfølgelig tid for en ny ledelse, før man har det fornødne kendskab til en skoles histo-
rie og kultur, ligesom det også betyder noget for medarbejderne, at de kender og er trygge 
ved ledelsen.  
 

De mange forandringer, det fortsatte arbejde med implementeringen af folkeskolereformen, 
de lange skoledage med trætte elever og ikke mindst den stigende inklusion, har samlet set 
medvirket til at presse lærernes arbejdsmiljø. 
 

I år har arbejdet med de nye udskolinger trukket kræfter på skolerne. Oplevelsen af ikke at 
blive inddraget i arbejdet med at planlægge de nye linjer har fyldt meget - måske især i ud-
skolingerne. 
 
Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljørepræsentanterne 
I løbet af året har vi holdt temamøder for vores arbejdsmiljørepræsentanter. Det er møder, 
hvor der har været mulighed for sparring mellem arbejdsmiljørepræsentanterne, men også 
mulighed for at drøfte de fokuspunkter og nye tiltag, vi har i foreningen.  
 
Vi har bl.a. haft fokus på MED-aftalen og samarbejdet mellem TR og AMR omkring arbejdet i 
Lokal-MED. Derudover har retningslinjen og den nye vejledning for anmeldelse af vold og 
trusler være på dagsordenen. 
 
Igennem de senere år er opdelingen mellem TR’s arbejde og AMR’s arbejde blevet mere fly-
dende. Det fordrer et godt samarbejde mellem de tillidsvalgte. Også arbejdet med social 
kapital er et fælles anliggende, og de nye MED-formøder er et fælles projekt for de tillids-
valgte. Indførelsen af MED-formøderne har været med til at kvalificere de tillidsvalgtes ar-
bejde i MED, og det har givet mulighed for at gå ind til møderne i Lokal-MED med et tydeligt 
mandat. Det er en stor styrkelse af MED-systemet og arbejdsmiljøet, at det lykkedes os at få 
kommunen med på, at disse møder er vigtige.  
 
Gennem nogle år har Ballerup Lærerforening arbejdet på at sikre, at vores arbejdsmiljøre-
præsentanter får den årlige supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I starten stod vi for arran-
gementet i samarbejde med kommunen, men i år har planlægningen af dagen ligget i Cen-
ter-MED, og dagen var i år bredt ud til flere fagområder. Vores to repræsentanter i Center-
MED, Eva Rex og Pia Salling, har været en del af arbejdet med planlægningen af dagen.   
 
Det har været et ønske fra Arbejdsmiljøudvalget at styrke ikke alene arbejdet med arbejds-
miljøet, men også vores arbejde mellem de forskellige MED-niveauer. I den forbindelse for-
venter udvalget sig meget af funktionen, ’fællesarbejdsmiljørepræsentant’, som bliver reelt 
besat fra skoleåret 2017/2018. 
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Omkring årsskiftet vedtog Hovedstyrelsen en ny arbejdsmiljøstrategi, der er bygget op om-
kring fem pejlemærker: (1.) Fremme af arbejdsglæde og trivsel, (2.) Forebyggelse og tidlig 
indsats, (3.) Holdbare løsninger i et helt arbejdsliv, (4.) Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes 
altid, (5.) Kontinuitet, systematik og koordinering. Arbejdsmiljøudvalget og Styrelsen skal nu i 
gang med at oversætte strategien til en Ballerupkontekst, hvorfor det vil blive et hovedar-
bejdsområde for Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljørepræsentanterne i det kommende år. 
 
Arbejdsskader  
I 2016 er der anmeldt 63 arbejdsskader på skolerne, der fordeler sig sådan, at ca. halvdelen 
af anmeldelserne er af fysisk vold eller psykisk vold, og den anden halvdel af anmeldelserne 
er uheld som fald mv. Der er markant forskel på, hvor mange anmeldelser, der er på de en-
kelte skoler. 
 
Det har været et år, hvor der har været stor usikkerhed om især anmeldelser af vold og trus-
ler, da vi ikke har været enige med kommunen om, hvornår der skulle politianmeldes i sager 
om vold. Det er måske en medvirkende årsag til, at ikke alle skader er blevet indberettet og 
derfor ikke tæller med i statistikken for 2016. Vi er i hvert fald vidende om, at der ligger sa-
ger på skolerne fra 2016, der endnu ikke er anmeldt. 
 
Det er og vil fortsat være et fokusområde for Ballerup Lærerforening, at alle arbejdsskader 
skal anmeldes. Dokumentationskravene er høje; både over for Arbejdstilsynet og i henhold 
til at opnå erstatning. Der kan kun ageres ud fra dét, der kan dokumenteres, og derfor har 
dokumentation afgørende betydning på både kort og lang sigt, hvilket stiller krav - ikke 
mindst til medlemmerne.  
 
Sygefravær 
Kommunen har over de sidste par år intensiveret indsatsen i forhold til sygefraværet, da den 
desværre har haft en lidet flatterende førsteplads i sammenligning med andre kommuner, 
når det kommer til det samlede sygefravær for alle ansatte. Uanset hvad der kan være af 
bagvedliggende forklaringer på det, har vi alle en interesse i at få det ændret. Det er således 
godt at konstatere, at sygefraværet i Ballerup nu er faldet betydeligt, og det er stadigt fal-
dende. På lærerområdet har det ikke på noget tidspunkt været alarmerende højt, men i pe-
rioden fra november 2015 til oktober 2016 er det faktisk også faldet med 9,1 % til de nuvæ-
rende 5 %.  
 
Indsatsen har dog betydet, at linen er blevet kortere, og medlemmer indstilles langt hurtige-
re 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 refusion fra bopælskommunen betragteligt, hvorfor arbejdsgiverne presses til at agere 
hurtigere. Vi følger udviklingen tæt og bistår selvfølgelig altid medlemmerne i de sager, hvor 
det er påkrævet. 
 
Retningslinje for forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane 

Hoved-MED har udarbejdet nye retningslinjer for vold, trusler og chikane. I den forbindelse 
er der ligeledes ændret i det hændelsesskema, hvor ledelsen er ansvarlig for, at alle hændel-
ser registreres. Desuden medfølger en vejledning for politianmeldelse, som er udarbejdet på 
baggrund af Erstatningsnævnets ændrede praksis samt en udsendelse fra Justitsministeriet. 
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Justitsministeriets udsendelse muliggør en dispensation fra at politianmelde vold, trusler og 
chikane i det pædagogiske arbejde med børn og unge, hvis skolens ledelse i stedet for politi-
anmeldelsen udarbejder et notat, hvor episoden nøje beskrives. Heri skal det ligeså beskri-
ves meget præcist, hvorfor man har undladt at anmelde en hændelse.  
 

Tidligere anbefalede den kommunale retningslinje, at episoder med vold, trusler og chikane 
blev politianmeldt. Det gør den stadig, men dog kun ved særligt voldsomme hændelser. Det 
skal her pointeres, at foreningens anbefaling fortsat er at politianmelde hændelser som følge 
af vold, trusler og chikane, da det er uacceptabelt – uanset alvorsgraden. Vi yder hjælp, vej-
ledning samt støtte i hver enkelt sag, og vi har desuden udarbejdet en vejledning til ar-
bejdsmiljørepræsentanterne. 
 
De nye retningslinjer nødvendiggør således en ændring af de lokale retningslinjer vedtaget i 
Lokal-MED. 
 
Lærerens Dag  
Kommunen fejrede ’Lærerens Dag’ med æbler til alle medarbejdere, og på mange skoler 
markerede TR og skoleledelsen også dagen med morgenmad, kage eller lignende. Særlig fint 
var det på afd. Grantoften, hvor lærerne mødte ind til personlige hilsener fra eleverne med 
tak og fine ord for, hvorfor lærerne gør en forskel. Og for at nævne lidt flere gode eksempler, 
var der på afd. Rugvænget roser fra elevrådet, mens ledelsen på Måløvhøj Skole serverede 
smørrebrød for de ansatte. 
 
Indeklimaprojekt på Skovlunde Skole, afd. Nord 
Efter folkeskolereformen bruger elever og lærere mere tid i klasserne, og derfor går et dår-
ligt indeklima endnu mere ud over eleverne og lærerne nu, end det har gjort tidligere. Over 
halvdelen af de danske folkeskoler har for højt CO2-niveau i klasseværelserne, store tempe-
ratursvingninger og/eller dårlig luft, hvilket kan forringe elevernes præstationer og lærernes 
arbejdsmiljø.  
 
I et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Ballerup Kommune og Gate 21 er der gen-
nem det sidste år arbejdet med indeklima på afd. Nord, hvor der er oprettet tre testlokaler 
med forskellige indeklimaløsninger, som skal give viden om, hvordan man løser indeklimaud-
fordringer i et langsigtet helhedsperspektiv. Lærere og elever er involveret i projektet og er 
overvejende positivt stemt over for de fleste løsninger. 
 
 

5.2.2. Social kapital 
I oktober gennemførte kommunen endnu en gang den årlige måling af den sociale kapital, 
hvor medarbejderne i hele kommunen skulle vurdere, hvordan det gik med ”samarbejde, 
tillid og retfærdighed” og ”kerneopgaven og din trivsel”. 
 
Sidste år var der én skole, der kom ud med et resultat, der angav, at der var lav social kapital. 
De øvrige skoler lå i den høje ende af middel, men med enkelte områder i den lave ende, fx 
vedrørende involvering i beslutninger og om hvor vidt arbejdsopgaverne fordeles på en ret-
færdig måde. 
 
Målingen i år viser, at skolerne igen generelt ligger med værdier i den høje ende af middel-
området (63-75 point), men igen med udsving, hvor der også er afdelinger på enkelte skoler, 



27 
 

der ligger i den lave ende (55-57 point). I skolernes samlede resultat kan det på den positive 
side ses, at medarbejderne synes, at samarbejdet med den nærmeste leder og ens kolleger 
er godt, og at der er høj kvalitet i det arbejde, der udføres. Udfordringerne ligger som sidste 
år især i samarbejdet mellem ledelsen (niveauet over nærmeste leder) og de ansatte, og 
hvorvidt de ansatte oplever sig involveret i beslutninger, men også i forhold til om arbejds-
opgaver bliver fordelt retfærdigt, og om konflikter bliver løst på en retfærdig måde. 
 
I år fik BFO-pædagogerne mulighed for at svare på to målinger; en der gjaldt deres arbejde i 
skolen og en ren BFO-måling. Resultatet viser, at BFO-pædagogerne vurderer deres sociale 
kapital i skolen lavere end i BFO, og her handler det om involvering, samarbejdet med ledel-
se over nærmeste leder samt anerkendelse og opgavefordeling. På samme måde ligger 
klubpædagogerne også lavt, når der måles på samarbejde med andre grupper/afdelinger 
(læs: skolen).  
 
Der skal nu igen udarbejdes handleplaner eller arbejdes videre på de gamle handleplaner. I 
denne proces er det meget vigtig at involvere alle medarbejdere, så processen bliver et fæl-
les anliggende, hvor alle kan se, at de områder, hvor resultatet ikke var så godt eller ligger 
lavt, bliver behandlet på behørig vis. 
 
På Center-MED-niveau er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til tiltag 
på de områder, hvor vi generelt set scorer lavt. I arbejdsgruppen sidder blandt andre vores 
næstformand, og det er især medarbejderinvolvering og samarbejdet mellem faggrupperne, 
man har valgt at rette opmærksomheden mod. 
 
 

5.2.3. Arbejdstilsynets intensiverede indsats 
I 2015 har Arbejdstilsynet haft skolernes og lærernes arbejdsmiljø som særligt fokusområde. 
Indsatsen er fortsat i 2016, hvor en del skoler i Ballerup har haft besøg af Arbejdstilsynet. I 
den forbindelse har flere af skolerne i Ballerup fået påbud eller vejledning på grund af høje 
følelsesmæssige krav i arbejdet og/eller risikoen for arbejdsrelateret vold i arbejdet med ele-
verne.  
 

Ifølge Arbejdstilsynet er der blandt andet uindfriede krav om, at medarbejderne skal være 
på forkant med konflikter mellem elever og med enkelte elevers særlige behov; at have 
kendskab til og kunne indleve sig i de forskellige elevers situationer; at kunne udvise ro og 
overblik samtidig med, at egne og elevernes følelser skal håndteres; at forholde sig til elever 
med forskellige vanskeligheder og diagnoser; at forholde sig til forældre, hvor enkelte i sti-
gende grad beskrives som meget krævende og/eller usikre.  
 

Med andre ord kan man sige, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet er, når arbejdet stiller 
høje krav til medarbejderens indlevelsesevne, evne til at håndtere andres følelser og tilpasse 
kommunikation og adfærd til disse mennesker. Alle opgaver, som er blevet en stadig større 
del af lærerens arbejde.  
 

Ifølge Arbejdstilsynet ses manglende forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet, 
når der mangler en fælles faglig tilgang til eleverne og undervisningen og en fælles retnings-
linje for forældresamarbejdet og kontakten til forældrene. Men også tydelig ledelse med 
støtte, opbakning og supervision har betydning for forebyggelse af de høje følelsesmæssige 
krav i arbejdet. Endelig er det vigtigt, at man som lærer har passende viden om og handle-
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muligheder i forhold til børn med særlige behov. En manglende forebyggelse af høje følel-
sesmæssige krav i arbejdet kan føre til stress eller stressrelaterede sygdomme. 
Det er kommunens og vores håb, at den nye ’børne- og ungestrategi’ vil være med til at 
mindske belastningen i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og arbejdet i MED er 
også vigtigt, da der her udarbejdes retningslinjer, som kan være med til at forebygge.  
 
Et påbud er en stor og kompleks opgave at håndtere for ledelserne og vores tillidsvalgte, så i 
Ballerup Lærerforening arbejder vi på, at kommunen fremadrettet forpligtes på at levere en 
større og mere understøttende bistand og vejledning til skolerne, når Arbejdstilsynet har 
givet et påbud.   
 
Man kan også håbe på, at mediernes interesse for de mange påbud for vold og trusler på 
lærerområdet nationalt vil betyde, at der kommer en skærpet kommunal indsats. I den for-
bindelse er det vigtigt at nævne, at vores vigtigste værktøj er dokumentation. Jo flere sager 
vi kan dokumentere, jo bedre er vores argumenter i arbejdet med at få bragt antallet af sa-
ger ned.  
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution.  
 
 

5.2.4. Skolesager 
I Ballerup har Baltorpskolen, afd. Grantoften, haft to påbud, ”høje følelsesmæssige krav i 
arbejdet” og ”vold og trusler” siden 2013. I efteråret fik Baltorpskolens anden afdeling, Rug-
vænget, samme to påbud. 
 
Baltorpskolen har i årevis, under skiftende ledelse, forsøgt at håndtere påbuddene. Der er i 
indeværende skoleår iværksat ”afdelingsarbejdsmiljøgrupper”, hvor en medarbejder fra hver 
årgang i en afdeling, den pædagogiske leder samt arbejdsmiljørepræsentanten holder kvar-
talsvise møder med en dagsorden omhandlende det psykiske arbejdsmiljø. Derudover har 
kommunens HR-konsulent, Erik Sassersen, faciliteret afdelingsmøder vedrørende skolens 
arbejdsmiljø i eftersommeren/efteråret 2016.  
 
Resultatet blev et notat i syv temaer, som afdelingerne her i foråret forsøger at sammenhol-
de med resultatet af social kapital-målingen. Disse to indsatser, samt en orientering om, at 
der på et tidspunkt er blevet uddannet psykiske førstehjælpere og er udfærdiget flere ret-
ningslinjer, blev meldt tilbage til Arbejdstilsynet (uge 43, 2016). 
 
I efteråret varslede Arbejdstilsynet så et uanmeldt tilsyn med det fysiske arbejdsmiljø på 
Baltorpskolen, afd. Grantoften. Ved dette besøg foreslog den tilsynsførende, at der blev la-
vet en aftale for en interviewrunde angående det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræ-
sentanten gjorde opmærksom på, at skolen just havde indsendt sin tilbagemelding på igang-
værende påbud. Den tilsynsførende gav udtryk for, at det ikke havde betydning, idet Ar-
bejdstilsynet var i gang med en ny bevilling, som havde fokus på skolers psykiske arbejdsmil-
jø (uge 44, 2016). 
 
Da den tilsynsførende efter afviklet interviewrunde gav en tilbagemelding til ledelse og ar-
bejdsmiljøgruppe, om at Baltorpskolen tildeles en vejledning, gjorde arbejdsmiljørepræsen-
tanten opmærksom på, at skolen fortsat havde to påbud, som de afventede tilbagemelding 
på fra Arbejdstilsynet? Dét overraskede tilsyneladende den tilsynsførende (uge 49, 2016). 
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Arbejdsmiljørepræsentanten kontaktede Arbejdstilsynet pr. mail med en undren over, hvor-
dan forløbet havde været håndteret. Tilsynschefen svarede, at de hurtigst muligt ville give en 
klar tilbagemelding (uge 50, 2016). 
 
Tilbagemeldingen blev så en ophævelse af påbuddene (uge 51, 2016). Det står dog fortsat 
uklart, hvad der har ført til beslutningen, hvilket er ganske frustrerende, fordi lærerne gene-
relt har svært ved at se, at der grundlæggende er noget, som for alvor har ændret sig.  
 
I skrivende stund har Arbejdstilsynet også givet påbud på Hedegårdsskolen samt på Skovlun-
de Skole. 
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5.3. Kursus- og organisationsforhold 
 
 

5.3.1. Danmarks Lærerforening  
Ballerup Lærerforening er i den helt særlige situation, at både foreningens formand og næst-
formand sidder i Hovedstyrelsen. Det betyder, at der i mange tilfælde er kort vej fra lokale til 
nationale forhold, hvilket vi forsøger at profitere af – også i beretningen.  
 
Det forpligtende kredssamarbejde 
Vi har et godt og velfungerende samarbejde med de andre lokalkredse på Vestegnen, der 
består dels af et formands- og næstformandsforum, hvor vi mødes jævnligt, dels af et mere 
fagopdelt samarbejdsforum for arbejdsmiljø, pædagogik samt kursus- og organisering. Vi 
bruger disse fora til videndeling, inspiration og sparring samt til fælles udvikling og indsatser, 
da vi ofte har de samme problemstillinger på tværs af kommunerne. Der er nedsat diverse 
undergrupper, der arbejder med specifikke områder. 
 
Det er ligeledes i dette regi, at vi hvert år arrangerer en stor temadag om arbejdsmiljø for 
alle TRIO’er (leder, TR og AMR). I år besluttede vi at ændre temadagen til at indeholde både 
arbejdsmiljøområdet og det skolepolitiske område, og det viste sig at blive en stor succes. 
 
Danmarks Lærerforenings Kongres 
Kongressen 2016 var især præget af tre store temaer.  
 
Debatten, ’Hvad skal vi med skolen?’ blev igangsat med en pædagogisk samtalesalon med 
Alexander von Oettingen, Eva Secher Mathiassen og vores egen næstformand, Jeanette Sjø-
berg, hvor der blev drøftet pædagogik og menneskesyn i forhold til foreningens overvejelser 
om at udvikle et folkeskoleideal.  
 
’Medlemmerne arbejdsliv’ indeholdt debat og stillingtagen til kort- og langsigtede strategier i 
forhold til medlemmernes arbejdsvilkår, rekrutteringsproblematikken på lærerområdet samt 
ikke mindst hele planlægningen af OK18. Der blev med vedtagelsen, ”Fælles handlinger om 
medlemmernes arbejdsliv”, besluttet en række handlinger i foreningen, herunder at der 
skulle udarbejdes en ny arbejdsmiljøstrategi. 
 
Det sidste tema var ’Et demokratisk og solidarisk velfærdssamfund’, der blev indledt af en 
sprudlende Majbritt Berlau (formand for socialrådgiverne), der på blændende vis tegnede 
billedet af et såkaldt velfærdssamfund, som i øjeblikket prioriterer økonomiske rationaler 
over mennesker, fællesskab og demokrati. 
  
 

5.3.2. MED og samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Ballerup Lærerforening er repræsenteret i Hoved-MED ved formanden samt i Center-MED 
for ’Skoler, institutioner og Kultur’ (C-SIK) ved både formanden og næstformanden. Herud-
over har vi lærerrepræsentanter begge steder, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter.  
 
I Hoved-MED, og i relation hertil, har vi, udover budget og arbejdsmiljø, især arbejdet med 
indsatsen i forhold til social kapital, sygefravær, evaluering af MED-aftalen, revidering af per-
sonalepolitikker (ikke mindst retningslinjen for forebyggelse og håndtering af vold og trus-
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ler), arbejdsgiverens sociale ansvar, analyse af administration og ledelse, integration af flygt-
ninge og ny lønstrategi (og konsekvenserne heraf).      
 
I Center-MED har folkeskolereformen, den nye skole- og daginstitutionsstruktur samt ’bør-
ne- og ungestrategien’ været de altoverskyggende og gennemgående emner, og derudover 
arbejdes der fortsat på at skabe et mere velfungerende Center-MED oven på fusionen af 
udvalgene fra skole- og institutionsområdet, selvom det efterhånden ligger flere år tilbage i 
tiden. 
 
I forhold til Lokal-MED er det lykkedes alle skoler at komme i gang med formøder til Lokal-
MED. Formøderne organiseres meget forskelligt: Skolevis, matrikelvis og nogle endda med 
både pædagoger og TAP’er (tekniskadministrativt personale). Formøderne har stor værdi for 
medlemmerne, da det er her, der er direkte mulighed for at præge dagligdagen på skolen. 
Det er også her, man har mulighed for at mærke og fornemme, hvad resten af ens kolleger 
tænker og føler. Formøderne er dermed ikke kun med til at styrke de demokratiske proces-
ser, men også sammenholdet på lærerværelset, så de bør prioriteres særdeles højt af alle 
medlemmer.  
 
Samarbejdet med de andre faglige organisationer  
Det løbende samarbejde med de andre faglige organisationer er betydningsfuldt for at skabe 
en fælles medarbejderlinje i MED-systemet. Samarbejdet er tæt og respektfuldt, og vi er 
gode til at bakke op om hinanden, når det er nødvendigt.  
 
Den fælles demonstration mod omprioriteringsbidraget den 12. maj, og optakten til den, var 
en god oplevelse og en stor bekræftelse af samarbejdet. 
 
 

5.3.3. Ballerup Lærerforening  
Det er en omskiftelig tid, og det smitter også af på de organisatoriske forhold i Ballerup Læ-
rerforening.  
 
Arbejdsfordelingen på Bydammen 9  
To repræsentanter i Hovedstyrelsen har medført forandringer på kredskontoret, men hel-
digvis har den nye organisering med Vibe Larsen (kasserer) og Lars Nilsson (sagsbehandler) 
virket efter hensigten og skabt den ønskede kontinuitet.  
 
Det forpligter selvfølgelig på nogle områder at være en kreds med to repræsentanter i Ho-
vedstyrelsen, da det indbefatter en endnu større loyalitet over for foreningens politik. En 
loyalitet vi ikke ligefrem altid har været kendt for i Ballerup. Og det er i øvrigt en balance-
kunst at holde fokus, således at Styrelsen ikke trættes for meget af nationale anliggender, 
men at vi primært beskæftiger os med de lokale forhold og udfordringer, der har direkte 
betydning for vores medlemmer. 
 
Med udgangen af marts sagde vi farvel til Niels Kjeldsen, som stoppede i Ballerup Lærerfor-
ening efter mange års dygtigt og engageret arbejde. Niels havde taget hele turen som både 
TR, kasserer, næstformand og formand og sluttede altså af som sagsbehandler. Niels blev 
behørigt fejret, da han stoppede som formand i 2012, men der skal alligevel udtales endnu 
en stor tak for et helt utroligt fagforeningsarbejde gennem nærmest en menneskealder. Ni-
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els’ opgaver er primært overtaget af Vibe, som dermed blandt andet står for vejledning i 
forhold til tjenestemandspensionering.  
 
Honorarer  
Det er almindelig god skik, at man med jævne mellemrum tager interne procedurer, ret-
ningslinjer og modeller op til revision, og derfor har Styrelsen efter generalforsamlingen i 
2016 drøftet vores nuværende honoreringsmodel, da vi konstaterede nogle uhensigtsmæs-
sigheder. Undervejs var flere modeller og honoreringsniveauer i spil, men vi nåede frem til 
en lettere justeret udgave af den hidtidige model, hvor formålet primært er at tydeliggøre 
honoraret for alle honorerede. Dermed også for almindelige Styrelsesmedlemmer og for 
udvalgsformændene, som indtil nu har fået et indirekte honorar, da der har været udbetalt 
et omkostningstillæg.  
 
Det er vigtigt at præcisere, at drøftelsen af niveauet for honorarer til formand, næstformand 
og kasserer er sket uden deltagelse af de pågældende for at holde et armslængdeprincip. 
Drøftelserne resulterede imidlertid ikke i ændringer af honoreringsniveauerne. Den nye ho-
noreringsmodel fremgår af dette hæfte på side 46. 
 
Styrelsen udvides med en ’fællesarbejdsmiljørepræsentant’ (FAMR)   
På den ordinære generalforsamling i 2016 besluttede vi at gennemføre nogle vedtægtsæn-
dringer, som blandt andet åbnede op for at udvide Styrelsen med en såkaldt ’fællesarbejds-
miljørepræsentant’. Vedkommende vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne den 
8. marts og indtræder i Styrelsen fra det kommende skoleår.  
 
Vi har store forhåbninger til konstruktionen, da den dels vil kunne skabe sammenhæng mel-
lem kredsens arbejde og arbejdsmiljøarbejdet i MED-systemet på potentielt alle tre niveauer 
(Lokal-, Center- og Hoved-MED), dels vil kunne sikre en yderligere opmærksomhed på ar-
bejdsmiljøområdet i Styrelsens arbejde.     
 
Medlemsopbakning og fællesskab 
Vi er i en tid, hvor det ikke på samme måde som tidligere er naturgivent, at man er medlem 
af sin fagforening og bakker op om kollektive løsninger. Det skal vi tage hånd om.  
 
Faglig Klub 
Der afholdes løbende faglige klubmøder på skolerne, men det er blevet meget svært at få 
det passet ind i en enormt skemabelagt og travl hverdag. Også derfor er MED-formøderne så 
vigtige.  
 
I efteråret var der planlagt en skolerunde med formandsskabet med det formål at gennemgå 
de væsentligste ændringer i den nye lokalaftale. Ligeledes ønskede formandsskabet at un-
derstrege kommunens fokus på arbejdet med MED-aftalen - især den del, der omhandler 
tidlig og reel medinddragelse - samt give en introduktion til et nyt begreb i Danmarks Lærer-
forening: ’den involverende fagforening’. Af forskellige årsager nåede vi desværre ikke rundt 
på alle skolerne, og det er beklageligt. På Måløvhøj Skole fik de tillidsvalgte aftalt med ledel-
sen at placere mødet som en del af et MED-formøde, hvorfor alle medlemmerne deltog i 
mødet. Det viste sig at være en særdeles fornuftig løsning, som vi vil forfølge fremover. 
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Den involverende fagforening 
Den involverende fagforening handler kort fortalt om at arbejde mere organiserende, både i 
forhold til at få medlemmerne til at sætte dagsordener og ved at skabe fællesskaber på den 
enkelte arbejdsplads. I en tid, hvor det individualiserede ofte præger, og lærerne er maksi-
malt presset på tid og for mange opgaver, kan det medføre, at den enkelte vælger individu-
elle løsninger. Oftest af nød og for egen overlevelses skyld. Men hvordan støtter vi som fag-
forening bedst op om, at alle tænker i de bedste løsninger for kollektivet og arbejdspladsen 
som helhed - også på længere sigt? Foreningens bud er, at vi tager udgangspunkt i medlem-
mernes ønsker og behov for forandringer. Når vi er enige om, hvilke dagsordener der er vig-
tige, og vi i fællesskab kan arbejde for de ønskede forandringer, vil det styrke engagementet, 
bevidstgøre vores prioriteringer på skolen og styrke tillidsrepræsentanternes legitimitet 
yderligere. Det være sig i forhold til alt fra mødeindhold, fag- og opgavefordeling, ressource-
anvendelse, planlægning og logistik til pædagogik, skoleudvikling og inklusion. 
 
Stillingstal  
Desværre er medlemsskaren ikke helt så stor, som den har været. Vi må notere os, at med-
lemstallet har været støt faldende de sidste 5-7 år. Tendensen er landsdækkende, idet antal-
let af lærerstillinger i perioden er faldet med ca. 13 % pga. nedskæringer, og i Ballerup træk-
ker vi desværre gennemsnittet lidt op, da der i perioden er forsvundet mindst 14-15 % af 
lærerstillingerne. Vi kan samtidig konstatere, at udviklingen i nettoudgiften pr. elev i Ballerup 
er højere end indekset (sammenligning med andre kommuner), så deri kan vi ikke finde for-
klaringen, selvom vi korrigerer for, at elevtallet er faldende. Når vi ser på stillingstallet for 
den anden store faggruppe i folkeskolen, pædagogerne, er det stabilt – oven i købet svagt 
stigende. Så der er noget, som tyder på, at det er lærerstillingerne, som har finansieret an-
dre områder, hvilket naturligvis er stærkt problematisk, da alle ved, at lærerne løber meget 
stærkt. Vi har altså et problem, der kræver handling.  
 
Tilmed har vi i år identificeret en tendens, som bekymrer os voldsomt; nemlig at skolerne 
ikke fastansætter lærere i det omfang, som der er brug for og økonomi til, fordi ressourcetil-
delingen har været så uigennemskuelig, at skolelederne i nogle tilfælde ikke har turdet an-
sætte. Med andre ord køres der med en konstant og kronisk form for underbemanding eller 
bemanding med ikke-læreruddannede vikarer, som tilmed har den konsekvens, at disse an-
satte sjældent er medlemspotentiale, hvorfor medlemstallet yderligere får et dyk. Problema-
tikken er alvorlig, da den medfører en øget arbejdsbelastning på skolerne for den enkelte 
lærer og teamet, og derudover står denne praksis i skærende kontrast til folkeskolelovens 
uddannelseskrav samt til elevernes ret til en kvalitetsundervisning.  
 
På generalforsamlingen fremlægges et forslag til en resolution. 
 
Organisationsgrad 
I Ballerup Lærerforening har vi fortsat en solid medlemsopbakning med stor deltagelse ved 
vores generalforsamling, medlemsweekend og øvrige arrangementer. Det er gang på gang 
en stærk oplevelse, men det kommer ikke af sig selv. Det er vores fornemmelse, at det kræ-
ver et stadigt større fodarbejde af tillidsrepræsentanterne at skabe medlemsopbakning til 
vores indsatser og deltagelse i vores arrangementer. En opbakning, som er helt afgørende 
for vores mandat og legitimitet i forhold til at opnå resultater for medlemmerne.  
 
Vi oplever desuden, at det kræver stadig mere argumentation fra tillidsrepræsentanterne at 
få nyansatte til at melde sig ind i foreningen. Om det skyldes manglende eller forandret poli-
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tisk opdragelse, tidens individualitet eller andet, kan vi konstatere, at et fagforeningsfælles-
skab ikke kommer af sig selv. Det skal der arbejdes for, og vi håber, at vi med en kommende 
indsats, kan få alle lærere i Ballerup til at forstå, at her vægter vi fællesskabet og fagforenin-
gen, fordi det gør os stærkere. Kun sammen kan vi skabe resultater, og solidaritet starter 
med én selv. Næste generation af lærere ønsker også fornuftige løn- og ansættelsesvilkår og 
det bedst mulige skolevæsen, men det hviler på et dygtigt og insisterende fagforeningsar-
bejde, som kun findes, når det har bred opbakning. Vi må derfor alle tage et ansvar for at 
bringe oplysning, kultur og tradition videre til den næste lærergeneration.  
 
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.  
 
Hjemmesiden og Facebookgruppen 
Siden sensommeren har vi forsøgt at give vores Facebookgruppe lidt mere liv i håb om, at 
den kan blive et interaktivt samlingssted for vores medlemmer - noget hjemmesiden ikke 
rigtig understøtter. Det kræver dog, at der er medlemmer, som er interesserede i at bruge 
den, lægge relevant materiale op og indgå i de debatter, der måtte komme. Vi opfordrer jer 
derfor til at få meldt jer ind i gruppen og besøge den fra tid til anden. 
 
Kredshuset  
Vi har i år gennemført en større renovering af ejendommen, som er beskrevet under ”6.9: 
Kassererens beretning”.   
 
 

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

 Ordinær generalforsamling i Baltoppen den 11. marts. Ca. 220 deltagere. 

 Styrelsens forårsseminar på Højby Kro den 14. & 15. april. Styrelsen.   

 Demonstration mod omprioriteringsbidraget den 12. maj. Ansatte og borgere i Balle-
rup. 

 Sommerafslutning den 3. juni. Styrelsen.  

 Fælleskonferencen på Hedegårdsskolen den 30. august. Tema: inklusion. Styrelsen, 
TR-suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere, repræsentanter fra kom-
munens administration og flere politikere, herunder borgmesteren og udvalgsfor-
manden for Børne- og Skoleudvalget.   

 Kursusdag for TR, TRS og AMR den 26. september på Jonstrup Købmandsgård. Styrel-
sen, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter.    

 Velkomstmøde for nyansatte medlemmer i kommunen den 31. oktober med oriente-
ring, debat og spisning. Styrelsen og nye medlemmer.  

 Efterårsseminar den 7. november på Kongemosen. Styrelsen.   
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 Medlemsweekend på Hotel Frederiksdal den 12. og 13. nov. 2016. På førstedagen fo-
redrag og oplæg til medlemsdebat ved Rune Strøm: ”Den gode arbejdsplads”. Der-
udover ”Megatrends i uddannelse” ved Alexander Von Oettingen. Afslutningsvis 
medlemsdebat og inputs fra medlemmerne ved formandskabet omkring medindfly-
delse og ytringsfrihed. Musik om aftenen ved Celebrate Kvartet. Andendagen starte-
de med musik og fællessang ved Jørgen Allan Christiansen. Derefter ”Et arbejdsliv i 
acceleration - tiden karakter og kvaliteter i det grænseløse arbejde” ved Henrik Lund.    
Fuldt belagt med 136 medlemmer.    

 Julefrokost den 2. december. Styrelsen og eksterne udvalgsmedlemmer. 

 TEMA-aften den 25. januar på Baltorpskolen, afd. Rugvænget. Oplæg ved Knud Ro-
mer om: ”Hvad vil vi med skolen i Ballerup?”. Efterfølgende debat med medlemmer 
fra Børne- og Skoleudvalget. Ca. 75 medlemmer deltog.  

 
Der er i skrivende stund 569 aktive medlemmer. 

 
For pensionister: 

 Forårsturen gik til Københavns Rådhus, hvor vi fik en guided rundtur. Efterfølgende 
var der arrangeret frokost i Café Tivolihallen. Der deltog 70 medlemmer. 

 Sommerferieudflugten, ”Bydelen Christianshavn”, startede med et besøg i Vor Frelser 
Kirke, hvor vi fik en gennemgang af kirkens historie og dens betydning for det om-
kringliggende samfund. Efterfølgende spiste vi frokost i Spiseloppen på Christiania. 
Der deltog 140 medlemmer. 

 Efterårsturen gik til kunstmuseet Ordrupgaard, hvor vi så udstillingen ”Monet – ud af 
impressionismen”. Frokosten blev indtaget i museets restaurant. Der deltog 2 gange 
25 medlemmer. 

 
Desuden har vi gjort brug af skuespilleren Flemming Jensens gavmildhed, når han havde fo-
restillinger. 
 
Der er i skrivende stund 324 pensionister. 
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6. 

Regnskaber 
 
 

6.1. Styrelsens påtegning 
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6.2. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2016 

 

  Budget 16 Regnskab 16 Regnskab 15

Indtægter DKK T.DKK

Kontingenter 2.438 2.384.531 2.453                

Adm. af fonde 34 34.000 34                      

AKUT-fonden 224 224.335 224                    

Solidaritetsfonden 53 53.000 53                      

Husleje 144 145.716 143                    

Andre indtægter 741 740.764 363                    

Indtægter i alt 3.634 3.582.345 3.270                

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -450 -565.917 -213                  

Pensionister -50 -42.940 -39                     

Styrelsen -110 -125.873 -91                     

Hovedstaden Vest -22 -23.948 -22

Kørsel -10 -9.195 -11                     

I alt -642 -767.873 -376                  

1. salen: Frikøb -2.190 -2.037.757 -1.783               

Honorarer -110 -158.000 -138                  

Ansatte -115 -56.500 -112                  

Rengøring -42 -36.916 -40                     

Forsikringer & afgifter -8 -12.242 -8                       

I alt -2.465 -2.301.415 -2.081              

Administration: Kontorhold -105 -101.951 -75                     

Lokaleudgifter -60 -51.464 -54                     

Andre omkostninger -70 -49.507 -99                     

Statsautoriseret revision -50 -40.000 -55                     

I alt -285 -242.921 -283                  

Ejendommen: Drift -75 -49.570 -95                     

Istandsættelse ejendom -300 -473.682 -64                     

I alt -375 -523.252 -159                  

Diverse: Medlemsaktiviteter -5 -3.750 -2                       

Gaver -10 -11.007 -7                       

Støttebeløb -5 -1.000 -1                       

I alt -20 -15.757 -9                       

Omkostninger i alt -3.787 -3.851.220 -2.908              

Driftsresultat -153 -268.875 362            

Finansielle poster Afskrivninger -70 -68.216 -74                     

Renter m/r fonde -5 323 0

Renter S-fonden -30 -31.100 -34

Andre renter 1 4.820 3

Årets resultat -257 -363.048 258            
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Regnskab 16 Regnskab 15

Anlægsaktiver DKK T.DKK

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121                    1.940                    

Vinduer 91.125                         122                       

Inventar 53.496                         63                          

Renovering 819.460                       848                       

Anlægsaktiver i alt 2.904.202            2.972                    

Omsætningsaktiver

Bankindeståender 1.116.722                    1.220                    

Tilgodehavender kontingent 2.768                            2                            

Anden forudbetaling 9.779                            8                            

Tilgodehavender Særlig Fond 97.161                         56                          

Andre tilgodehavender 0 7                            

Omsætningsaktiver i alt 1.226.430            1.294                    

Aktiver i alt 4.130.632        4.266                    

Egenkapital

Egenkapital primo 1.909.280                    1.652                    

Årets resultat -363.048                      258                       

Egenkapital ultimo 1.546.232            1.909                    

Hensatte forpligtelser

Garantisum frikøb og pension 740.000                       740                       

Støttebeløbskonto 23.260                         23                          

Hensatte forpligtelser i alt 763.260               763                       

Langfristede gældsforpligelser

Skyldig Solidaritetsfonden 565.000                       622                       

Langfristede gældsforpligtelser i alt 565.000                       622                       

Kortsigtede gældsforpligtelser

Skyldig Solidaritetsfonden 26.107                         16                          

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 1.067.410                    855                       

Depositum lejemål 21.000                         21                          

Skyldig A-skat 0 5                            

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 0 1                            

Skyldige omkostninger 141.623                       75                          

Kortsigtede gældsforpligtelser i alt 1.256.140                    971                       

Gældsforpligtelser i alt 1.821.140            1.593                    

Passiver i alt 4.130.632        4.266                    

6.3. Balance for Ballerup Lærerforening 2016 
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Regnskab 16 Regnskab 15

Indtægter DKK DKK

Renter 4.170                   3.863                   

Obligationsrenter 642                       1.393                   

Rente lån til  BLF 31.100                 33.950                 

Renter mellemregninger 20                         102                       

Indtægter i alt 35.932           39.308                 

Omkostninger
Revision -15.000                -15.000                

Administration -9.000                  -9.000                  

Andre omkostninger 0 -5.000                  

Medlemsmøder -53.000                -53.000                

Kursreguleringer -917                     -2.908                  

Gebyrer -1.055                  -355                     

Omkostninger i alt -78.972          -85.263                

Årets resultat -43.040      -45.955                

Regnskab 16 Regnskab 15

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 793.522 782.948               

Obligationer 16.464 23.437                 

Periodiserede obligationsrenter 183 259                       

Lån til  BLF 565.000 622.000               

Tilgodehavender hos BLF 26.107 15.672                 

Aktiver i alt 1.401.276 1.444.316           

Passiver
Egenkapital primo 1.444.316 1.490.271           

Årets resultat -43.040,14 -45.955                

Egenkapital i  alt 1.401.276 1.444.316           

Passiver i alt 1.401.276 1.444.316           

Resultatopgørelse 2016

Balance ultimo 2016

6.4. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2016 
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Regnskab 16 Regnskab 15

Indtægter DKK DKK

Renter 1.536                   7.112                   

Obligationsrenter 27.886                 38.210                 

Kursregulering obligationer 7.031                   0

Udbytte aktier 76.176                 0

Indtægter i alt 112.629         45.322                 

Omkostninger
Revision -15.000                -15.000                

Administration -25.000                -25.000                

Andre omkostninger -1.269                  -6.875                  

Kursreguleringer -29.025                -56.061                

Renter mellemregninger -343                     -379                     

Gebyrer -415                     -355                     

Omkostninger i alt -71.052          -103.670             

Årets resultat 41.578        -58.348                

Regnskab 16 Regnskab 15

Aktiver DKK DKK

Bankindeståender 409.490 1.664.103           

Obligationer 2.556.851 1.230.016           

Periodiserede obligationsrenter 6.203 7.928                   

Tilgodehavende udbytteskat 12.224

Aktiver i alt 2.984.768 2.902.047           

Passiver
Egenkapital primo 2.846.029 2.904.377           

Årets resultat 41.578 -58.348                

Egenkapital i  alt 2.887.607 2.846.029           

Gæld til  BLF 97.161 56.018                 

Passiver i alt 2.984.768 2.902.047           

Resultatopgørelse 2016

Balance ultimo 2016

6.5 Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



41 
 

6.6. Uafhængig revision 
 

 
 
 
Den uafhængige revisors revisionspåtegning er også lagt på hjemmesiden, hvor den - i modsætning 
til her - faktisk er læsbar: http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2017   
 

http://kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2017
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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 
 
Driftsregnskabet for 2016 viser et negativt resultat på 363.048 kroner. Vi varslede allerede 
ved sidste års generalforsamling, at vi i år forventede et underskud, da vores bygning på 
Bydammen 9 trængte til en kærlig hånd. At underskuddet er blevet noget større end forven-
tet, vil jeg redegøre for lidt længere nede. Heldigvis kan vi glæde os over at være medlem-
mer af en økonomisk velpolstret forening, der kan holde til et år eller to med et underskud 
på driften. 
 
I direkte forlængelse af kassererens beretning fra sidste år kan vi desværre også i år konsta-
tere, at medlemstallet - og dermed vores kontingentindtægter - har været i frit fald. Det er 
naturligvis foruroligende, da vores aktiviteter ikke bliver billigere, og antallet af medlemssa-
ger heller ikke bliver færre. Vi har derfor haft overvejelser om at hæve kontingentet, men en 
enig Styrelse har alligevel besluttet at fastholde kontingentet på dets nuværende niveau. Det 
skyldes, at vi tror og håber, at medlemstallet efterhånden har nået et minimum og forhå-
bentlig vil stige lidt igen af årsager, som er beskrevet andetsteds i hæftet.  
 
”Møder m.m.” dækker bl.a. over udgifter til generalforsamlinger, medlemsarrangementer, 
faglige klubkonti, Styrelsesmøder, Styrelseskurser samt temadage og møder med arbejdsmil-
jørepræsentanterne. At denne post er væsentlig dyrere end sidste år skyldes, at vi i år har 
afholdt både en ekstraordinær generalforsamling samt en fuldt belagt medlemsweekend. 
Derudover skyldte vi de faglige klubber nogle penge fra 2015, som de nu har fået udbetalt. 
 
Vores planlagte og varslede udgift til omfangsdræn og ekstra p-pladser på Bydammen 9 løb 
desværre op i et noget større beløb end antaget. Det er hørt før. Når man går i gang med 
den slags byggeri i en bygning af ældre dato, viser det sig ofte, at tingenes tilstand ikke er 
helt, som man havde håbet. Det var desværre også tilfældet her. Det betød en del ekstraud-
gifter til bl.a. udskiftning af kloakledninger og spulebrønd, etablering af højtvandslukke i 
kælder, etablering af pumpebrønd, reparation af sokkel, fældning af træ m.m. Til gengæld 
har vi nu fået en tør kælder samt ny flisebelægning og nye ekstra p-pladser i forbindelse med 
huset. Alt i alt en samlet forbedring, som vi er rigtig godt tilfredse med. Vi overvejede under-
vejs, om vi skulle finansiere udgiften ved et lån i Solidaritetsfonden og løbende afskrivninger, 
men har valgt at afholde det inden for driften, da likviditeten kan holde til det. 
 
Til slut vil jeg sige tak for tilliden i dette første år som kasserer for Ballerup Lærerforening. 
Som de fleste ved, er vores tidligere kasserer stadig tilknyttet kontoret som sagsbehandler 
m.m. Det har naturligvis været en kæmpe hjælp at have Lars lige ved hånden, når spørgsmål 
vedrørende regnskabet opstod. Heldigvis har jeg lært meget allerede, og jeg er meget for-
trøstningsfuld i forhold til opgaven og ser frem til det fortsatte arbejde med økonomien i 
Ballerup Lærerforening. Samtidig nyder jeg kontakten med jer medlemmer, når I ringer med 
spørgsmål, eller kigger forbi til en snak om pension. 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

7. 

Budgetter 
 
 

7.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2017 
 
 

Frikøb 
 

Funktioner  Timer  

Formand (fuldtid) 0 

Næstformand (fuldtid) 0 

Kasserer  1.200 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer 2.210 

Fælles arbejdsmiljørepræsentant (FAMR) 200 

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 

1 eksternt medlem af ’Arbejdsmiljøudvalget’ á 25 timer  25 

 

Sagsbehandlertimer  1.500 

 

I alt 6.035 

 
Alle timer er bruttotimer (1.924 timer). Fordelingen af sagsbehandlertimerne foretager Sty-
relsen i foråret 2017. 
 
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt pen-
sion for OK-ansatte.  
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Honorarer  
 

Funktion Honorar pr./mdr. 

Formand  3.530,- (nedsat fra 3.610,-) 

Næstformand  2.390,- (nedsat fra 2.430,-) 

Kasserer  2.390,- (nedsat fra 2.430,-) 

 

Styrelsesmedlem  300,- 

Kongresdelegeret  50,- (i tillæg til ’Styrelsesmedlem’) 

Udvalgsformand  500,- (i alt for ’Styrelsesmedlem’ og ’Udvalgsformand’) 

 
Honoraret for formand, næstformand og kasserer beregnes på baggrund af antallet af aktive 
medlemmer. Der ydes en grundtildeling på 1.250 kr. Herudover honoreres formanden med 4 
kr./mdr. pr. medlem, næstformanden og kassereren med 2 kr./mdr. pr. medlem. Medlems-
tallet opgøres årligt og afrundes til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for OK-
ansatte. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau. 
 
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 Danmarks Lærerforenings centrale 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. Forslag til kontingent for 2. halvår 2017 og 2018 
 
Kontingentet foreslås med udgangspunkt i medlemstallet primo februar 2017: 
 

Fraktion Medlemmer DLF BLF I alt  
1 Lærere 213 kr./mdr. 335 kr./mdr. 548 kr./mdr. 

2 Børnehaveklasseledere 213 kr./mdr. 335 kr./mdr. 548 kr./mdr. 

     

4 Pensionister 71 kr./mdr. 25 kr./mdr. 96 kr./mdr. 

     

6 Særlige medlemmer 94 kr./mdr. 65 kr./mdr. 159 kr./mdr. 

 

 
Medlemsfordeling primo februar: 
 

 Medlemsgruppe Antal 2016 Antal 2015 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 541 570 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 26 18 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 2 4 

I alt fraktion 1 & 2 569 592 

 

Fraktion 4, pensionister < 75 år  268 275 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  56 53 

I alt fraktion 4 324 328 

 

Fraktion 6, særlige medlemmer 3 2 

I alt fraktion 6 3 2 

 

Samlet medlemstal 896 922 
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Regnskab 16 Budget 17 Budget 18 Budget 19

Indtægter DKK T.DKK T.DKK T.DKK

Kontingenter 2.384.531 2.300          2.300     2.300        

Adm. af fonde 34.000 34               34           34             

AKUT-fonden 224.335 224             224         224           

Solidaritetsfonden 53.000 53               53           53             

Husleje 145.716 149             151         151           

Andre indtægter 740.764 740             370         370           

Indtægter i alt 3.582.345 3.500      3.132     3.132        

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -566.917         -370            -515       -250          

Pensionister -42.940            -50              -50          -50            

Styrelsen -125.873         -110            -110       -110          

Hovedstaden Vest -23.948            -25              -25          -25            

Kørsel -9.195              -12              -12          -12            

I alt -768.873         -567           -712       -447          

1. salen: Frikøb -2.037.757      -2.150        -1.730    -1.730      

Honorarer -158.000         -250            -250       -250          

Ansatte -56.500            

Rengøring -36.916            -40              -40          -40              

Forsikringer & afgifter -12.242            -12              -13          -13            

I alt -2.301.415      -2.452        -2.033    -2.033      

Administration: Kontorhold -101.951         -91              -91          -91            

Lokaleudgifter -51.464            -60              -60          -60            

Andre omkostninger -49.507            -60              -60          -60            

Statsautoriseret revision -40.000            -40              -40          -40            

I alt -242.921         -251           -251       -251          

Ejendommen: Drift -49.570            -60              -60          -60            

Istandsættelse ejendom -473.682         -50              -50          -50            

I alt -523.252         -110           -110       -110          

Diverse: Medlemsaktiviteter -3.750              -5                -5            -5              

Gaver -11.007            -10              -10          -10            

Støttebeløb -                    -5                -5            -5              

Diverse i alt I alt -14.757            -20              -20          -20            

Omkostninger i alt -3.851.220      -3.400    -3.126    -2.861      

Driftsresultat -268.875         100       6             271           

Finansielle poster
Afskrivninger -68.216 -68              -68          -68            

Renter m/r fonde 323 -5                -5            -5              

Renter S-fonden -31.100 -30              -30          -30            

Andre renter 4.820 5                  5             5                

Årets resultat -363.048 2            -92          173           

7.3. Budgetter 2017-2019 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


