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Referat af den ordinære generalforsamling 2017 
 
 
 
Morten Refskov åbnede mødet, og generalforsamlingen startede med at synge foreningssangen: ”I 
tidens strøm”.  
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Morten Refskov foreslog på Styrelsens vegne Jon Kowalczyk som dirigent. Jon Kowalczyk blev valgt 
og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge vedtægterne og dermed 
beslutningsdygtig. 
 
 

2. Fastsættelse af forretningsorden 
 
Forretningsordenen blev vedtaget. 
 
Stemmetællere blev valgt:  
Lea Schmidt, Lisbeth Kruse, Lea Tøttrup, Jens Lund, Claes Sørensen, Allan Rasmussen, Tina Christi-
ansen, Hans Jørgen Franks. 
 

4. Formandens mundtlige beretning  
 

Kære Generalforsamling!  
 
Endnu et år er lagt bag os, endnu en beretning skal forelægges, endnu en gang vil jeg forsøge at 
gøre status på årets talrige begivenheder. Store som små. Vigtige for mange, vigtige for få.  
 
There is a crack, a crack in everything 
That's how the light gets in 
 
Sådan lød det fra Leonard Cohens mund i Anthem fra 1992. 
   
Jeg hører ikke til blandt jubeloptimister, men jeg er heller ikke sortseer.  
 
Sidste år fortalte jeg, hvordan jeg, næsten uanset hvor jeg vender blikket hen, får øje på noget, 
der ikke er, som vi lærere kunne tænke os det. Sådan er det nok stadig, men de dage, hvor jeg 
synes, at jeg kun kan se mørke skyer, er blevet lidt færre. Og en gang i mellem er der såmænd en 
reel sprække i skydækket, der lukker lidt lys ind, sådan som Cohen sang.  
 
Den fornemmelse præger også min beretning.  
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I sagens natur er den her mundtlige beretning et udtryk for min udvælgelse og prioritering. Og 
for begrænsningens kunst, selvom den ikke falder mig let. Det betyder også, at der vil være om-
råder og temaer, som jeg enten helt udelader eller kun behandler overfladisk. Jeg henviser der-
for her fra start til den meget grundige, skriftlige beretning, som - sammen med den mundtlige - 
danner baggrund for generalforsamlingens behandling af årets gang. 
 
Som jeg har for tradition, vil jeg starte i de højere luftlag og behandle de overvejende landspoli-
tiske forhold af både real og skolepolitisk karakter for støt og roligt at fokusere mere entydigt på 
Ballerupforhold. 
 
Således er der lagt fra land.   
 

Landspolitiske skole- og aftalepolitiske forhold 
 
Som folk af uddannelsesverdenen kan vi bestemt tillade os at fremhæve, at netop en fri og lige 
adgang til uddannelse er en hjørnesten i et velfærdssamfund. Det er håbløst kortsigtet at spare 
på uddannelse og begrænse adgangen. For at citere ikonet, Nilson Mandela: ”Uddannelse er det 
mest magtfulde våben, vi kan bruge til at ændre verden.”  
 
Men EU, regeringen og mørkemændene i Finansministeriet har sat vores fællesskab og tryghed i 
en budgetmæssig skruetvinge, der bare spændes år for år. Og det sker under dække af såkaldt 
’nødvendighed’ og ’vilkår’- baseret på en ’New-Public-Management-mistillidskultur’. Forudsæt-
ningen er en bastant, hårdfør og styringsfundamentalistisk stat og ledelse. Strategien synes at 
være at passivisere folket og fagbevægelsen, alt imens vi skal effektivisere, optimere, maksime-
re, rationalisere, konsolidere, minimere, innovere, producere, intensivere – skabe mere for min-
dre, tænke på nye måder, servicere smartere. 
 
Men man kan ikke blive ved med at presse effektiviteten i et system. Det slutter en dag. Det er, 
hvad vi aktuelt er vidner til: alt for mange offentligt ansatte har ondt i arbejdslivet, fordi arbejds-
presset er alt stort, og anerkendelsen er alt for lille. Det er både urimeligt for den enkelte og 
skadeligt for samfundet.  
 
Som Lotte Grostøl for nylig beskrev - i en fremragende kronik i Jyllandsposten - er Finansministe-
riet en bestandigt voksende magtfaktor. Det behøvedes jo ikke at være et problem, men når de 
regnemodeller, der beregner politikernes forslag og udspil, er mangelfulde og latent højredreje-
de, er den øgede magt pr. definition et problem. Blandt andet fordi det går direkte ud over vores 
velfærd.  
 
Problemet med regnemodellerne er, at de baserer sig på nogle antagelser om, hvordan vi men-
nesker reagerer på forandringer. I hvert fald nogle forandringer. Når det gælder skattelettelser, 
er regnemodellerne ikke i tvivl: Når skatten sættes ned, ændrer vi adfærd og får lyst til at arbej-
de mere. En skattenedsættelse er derfor ikke en udgift, men en udgift med forventet indtægt i 
fremtiden. Nettoudgiften for statskassen bliver i den forståelse mindre, når vi betaler mindre i 
skat. 
 
Helt omvendt er det, når vi udskifter skatte- og afgiftslettelser med vores velfærd eller sådan 
noget, man kalder mennesker. Her regner modellerne ikke med, at bedre velfærd har nogen 
egentlig betydning for vores adfærd. Hvis der f.eks. prioriteres penge på flere pædagoger i dag-
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institutionerne, er det – ifølge Finansministeriets regnemodeller – en ren udgift for staten og har 
dermed ingen betydning for, hvordan vi som forældre indretter vores arbejdsliv. 
 
Vi har behov for en kultur- og holdningsrevolution. Det skal være almindeligt forekommende og 
bredt accepteret, at ansatte, der bruger sig selv direkte i arbejdet med andre, har brug for mere 
afspadsering, mere optjent frihed.  
 
For sagen er den, at det er mentalt udmattende konstant at skulle udvise empati for andre. Og 
velfærd materialiserer sig først helt konkret i folks liv, hvis rigtig mange professionelle mobilise-
rer rigtig meget venlighed, imødekommenhed, forståelse, anerkendelse, omsorg - og empati. Vi 
kunne svinge os helt op på den høje klinge og kalde det ’professionel kærlighed’. Det kan enhver 
lærer tale med om, men det kan alle andre - der arbejder med uddannelse, omsorg, pleje, råd-
givning, sundhed, integration og lov og orden - også. 
 
Jeg mener i al ubeskedenhed, at jeg har et krævende og fortravlet arbejdsliv, men jeg konstate-
rer samtidig, at min kone, som er lærer i indskolingen på en folkeskole i Albertslund, typisk er 
mere udslidt og træt, end jeg er, selvom jeg leverer betydeligt flere arbejdstimer og efter almin-
delig målestok har et større arbejdsmæssigt ansvar og arbejdspres.     
 
Der er grænser for, hvor meget ’professionel kærlighed’ velfærdssamfundets fodfolk kan tåle at 
levere år ud og år ind - især når der bliver stadig færre af dem.  
 
Vi skal forfægte en offentlig sektor, som prioriteres højere samfundsøkonomisk. Jeg ønsker for 
jeres og mine børn, at det her samfund lader være med at ødsle vores rigdomme væk på højere 
friværdi, større biler, dyrere kampfly, bedre rødvin og rigmænd i skattely - og i stedet sørger for 
gode skoler, daginstitutioner, fritidstilbud, plejecentre og hospitaler.  
 
Forandringen kan starte med, at vi sammen kræver, at den samlede fagbevægelse lever op til sit 
navn og igen bliver en bevægelse for et bedre, sundere, mere retfærdigt og bæredygtigt sam-
fund. 
 
Folkeskolereform og skolepolitik 
I sådan et samfund har folkeskolen fortsat en afgørende betydning som kultur- og dannelsesin-
stitution, skønt lærere i disse år forledes til at anse det for vigtigere at kunne hænge flot lamine-
rede plancher op på væggen med elevmål og holde justits med læringsplatformen - end at tilve-
jebringe eleverne den dybe indsigt, som med tiden gør den enkelte til medarbejder, medborger 
og vigtigst af alt medmenneske. 
 
Danske centrumvenstrepolitikere har ladet sig forføre af en globaliseret økonomi og på den bag-
grund alene set det frigørende potentiale i, at individet er dueligt på et arbejdsmarked. De har 
glemt det progressive og frigørende i at blive et oplyst, selvstændigt, handledueligt og frit men-
neske. 
 
Richard Bachs fortælling om Jonathan Livingston Havmåge er en fabel om frihed for mennesket. 
Det er en smuk og tankevækkende fortælling om havmågen Jonathan, der afviger fra sin flok. 
Han kan ikke indordne sig dens normer; han vil det frie og uafhængige liv. Han elsker at flyve og 
bruger al sin tid på det, og for hver dag der går, bliver han hurtigere og dygtigere. For når Jona-
than flyver, glemmer han alt om tid og sted, han lever i nuet, og han er uafhængig og fri. Jona-
than bliver udvist fra flokken og dømt til at leve resten af sit liv alene.  
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Det bekymrer ham dog ikke for i stedet for at lade sig opsluge af frygten, kedsomheden og vre-
den, der prægede mågeflokkens liv, kan han i stedet flyve hver eneste dag. En dag møder Jona-
than så to andre måger: strålende og smukke, milde og venlige - samt ikke mindst meget, meget 
dygtige til at flyve. De fortæller, at de er kommet for at tage ham hjem til en anden flok, hvor 
alle har dét til fælles, at de som Jonathan elsker at flyve og stræber efter at blive helt frie. 
 
Skolens formål er ikke, og må aldrig reduceres til snæver markedsduelighed og produktionsef-
fektivitet. Vi har brug for elever, der, som Jonathan, stræber efter noget større, mere og friere. 
For det er den stræben - og håbet om noget bedre - som driver fremskridtet.   
 
Det er paradoksalt - og ligner mest af alt en eklatant ideologisk vildfarelse - at borgerlige politi-
kere - med ministeren i spidsen - nu skal lære konkurrencestatsfolket og læringsfanatikerne, at 
skolens formål ikke er snæver markedsduelighed, men almendannelse og forberedelse til videre 
uddannelse. Og at det dybere formål også er skabelsen af et godt demokrati. En samfundsorden, 
hvor ikke markedet, men oplyste og reflekterede borgere bestemmer, hvad der er godt for fæl-
lesskabet. 
 
Keld Skovmand, som er lektor og forfatter til bogen ”Uden mål og med – forenklede Fælles Mål, 
har sat ord på udviklingen på en tankevækkende måde:   
 
”Antorini talte direkte om en læringsrevolution. Og noget af det, jeg har hæftet mig ved, var, at 
et helt nyt læringssprog skyllede ind over skolen. Jeg har arbejdet med læreruddannelse i over 20 
år, men pludselig kunne jeg slet ikke genkende sproget.” 
 
Skovmand har foretaget en konkret ordoptælling i den ministerielle bekendtgørelse og vejled-
ning i de nye læringsmål og sammenlignet med den tilsvarende bekendtgørelse før reformen. 
Før reformen optrådte ordet ”undervisning” 430 gange og ”kundskaber” 570 gange. I den nye 
bekendtgørelse står ordene henholdsvis tre gange og én gang. Jeg gentager lige 430 og 570 gan-
ge over for henholdsvis 3 og 1.  
 
Der har således været tale om en systematisk sprogvask, der afspejler en ændring i synet på sko-
len, som ikke findes i andre lande overhovedet. Ingen andre lande har såkaldt læringsmålsstyret 
undervisning, som gøres til en modsætning til indholdsstyret undervisning. Ellers formålsstyret 
undervisning, om man vil.   
 
Ændringerne, kontrollen og den ulyksalige idé om tung statslig styring medfører kronede dage 
for påfyldningspædagogikken på forundringspædagogikkens bekostning. Og vi er i overhængen-
de fare for at dræbe den kreativitet, den innovationsevne og den iværksætterånd, som ellers 
burde anses for yderst påkrævet, og som adskillige lande verden over har misundet os og fryg-
ter, at deres rigide skolevæsener, hverken nu eller i fremtiden, kan levere.  
 
Måske husker I DR1-udsendelsen ”9.z mod Kina”, som fik en masse omtale, da den blev sendt 
tilbage i det sene forår 2013. Den 27. januar i år blev der udgivet en særdeles interessant artikel 
med overskriften ”Kina snyder med PISA-skoleprøver – nu kommer regningen”. Jeg skal hilse at 
sige, at jeg virkelig skulle forsøge at holde fatningen ved gennemlæsning af artiklen, når jeg ihu-
kom, at folkeskolereformen i store træk har sit afsæt i en frygt for, at den danske folkeskole ikke 
bibringer eleverne tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til at klare sig i den globale konkur-
rence med blandt andre Kina. Og hvorfor var det så svært at holde fatningen? 
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Jo, udsendelsen handlede helt kort fortalt om to 9. klasser i henholdsvis Aarhus og kinesiske 
Harbin, som skulle konkurrere. DR-tilrettelæggernes research og indsigt var så ringe, at de i pro-
grammet fremstillede skolen i Harbin som en almindelig folkeskoleklasse. Kineserne havde også 
fået bildt dem ind, at det var ganske almindelige elever og forældre. Sandheden var imidlertid, at 
de stakkels, ganske almindelige elever fra Holme Skole var oppe mod en kinesisk eliteklasse - 
som var blevet undervist af provinsens bedste lærere og havde velstående, ambitiøse og velud-
dannede forældre.  
 
Dét var grunden til, at en klasse i Harbin i dansk tv kunne tæske eleverne fra Aarhus, og dét var 
grunden til at Kina to gange i træk indtog PISA-mønsterpladsen på verdensplan. Nu er de røget 
pænt ned ad rangstigen, fordi eliteeleverne i andet lag ikke var helt så dygtige, som superelever-
ne fra Shanghai-skolerne. 
 
Der var altså hele tiden tale om snyd og bedrag, og uddannelseskonkurrencehysteriet har altså 
overvejende baseret sig på falske forudsætninger, manipulation og uærlighed. Og de danske 
skolepolitikere har ædt præmissen råt, handlet i panik og kastet folkeskolen ud i en historisk 
krise på et falsk grundlag. Man tager sig til hovedet og får nærmest opkastfornemmelse. 
 
Men folkeskolereformen er blot kroningen af de seneste års forfejlede idé om, at det danske 
skolesystem skal konkurrere på samme produktivitetsparametre som f.eks. Østeuropa og Asien. 
Det er den beslutning, der har ført til ensretningen og forsimplingen af vores skoler med henblik 
på at få dem til at producere højproduktive, robotlignende unge. 
 
Skolepolitik er en løjerlig størrelse, og man kan synes, at det hele kører i ring, men konstant ven-
der tilbage til det grundlæggende spørgsmål, om skolen er til for hele livet eller udelukkende for 
arbejdslivet.  
 
De senere år har markedsperspektivet fyldt meget, vel nærmest det hele. Men der har sidelø-
bende eksisteret en modbevægelse, som har stukket kæppe i hjulet, og som dag for dag tilbage-
erobrer terræn. I den modbevægelse har Danmarks Lærerforening indtaget en markant position, 
og der er noget, som tyder på, at det er ved at vende. Det pibler i hvert fald frem med udtalelser 
og artikler, som vi længe har sukket efter. Pludselig kan man fx læse: 
 
Andreas Rasch-Christensen, uddannelsesforsker og centralt placeret i udarbejdelsen af Nye Fæl-
les Mål, udtale: "Det var aldrig intentionen, at læringsmålene skulle føre til, at vi tabte blikket for 
dannelse og for, at det mest betydningsfulde i skolen er lærerens undervisning. Men det er des-
værre dét, som er sket i nogle kommuner og på nogle skoler. Ikke kun som følge af læringsmåle-
ne, men også på grund af det fokus, der har været på test siden begyndelsen af 00’erne. Set i 
bagklogskabens lys burde jeg i processen have betonet dannelse, undervisning og folkeskolens 
formålsparagraf meget mere.” 
 
Eller Jesper Fisker, departementschef i Undervisningsministeriet: "Vi har nok heller ikke haft til-
strækkelig stor respekt for, at de, der var dygtigst til at planlægge god undervisning, det var nok 
ikke embedsmændene i ministeriet. Det var nok dem, der var ude på skolerne og havde en lærer-
uddannelse bag sig". 
 
Eller Merete Riisager, den nye undervisningsminister: ”Der er ikke noget galt med læring i betyd-
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ningen, at børn lærer noget. Men læring kan blive enten tilfældig eller mekanisk. Det risikerer at 
blive, at man sætter et mål, og så får man lært det, og så går man videre til det næste. Men den 
dybere indsigt kan være svær at sætte på den formel.” 
 
Det er da nye toner. Helt nye toner. Og de giver håb for fremtiden, for skolen og for vores sam-
fund, som har brug for overskridelsen af det kendte. For vores lille land er afhængige af kom-
mende generationers nysgerrighed, grænsesøgning, nybrud og kreativitet. Og kreativitet er jo 
netop evnen til at løse problemer, som ikke kan beskrives, før de er løst.  
 
I 1996 – altså for mere end tyve år siden - formulerede det Musiske Udvalg 10 bud på, hvordan 
skolerne kunne 'styrke den æstetiske, den musiske og den kreative og praktiske dimension i hele 
skolens dagligdag'. Som afslutning på den her beretningsdel om pædagogik og skolepolitik, vil 
jeg fremhæve nogle af buddene, som i al enkelthed, udtrykker sig så smukt og værdifuldt om 
skolen og lærerarbejdet, at man bliver helt blød om hjertet:  
 

 Du må vide, at skolen er et fristed. Et sted, hvor børn i frihed, men under ansvar, har ret 
til at tilegne sig etiske, æstetiske og politiske værdier i fællesskab med andre. 

 Du må forstå, at begreberne tro, håb og kærlighed udtrykker noget menneskeligt smukt, 
og at børnene forventer, at netop du giver dem troen på egen værdi og egne kræfter, 
håbet om et godt liv med din kærlighed som drivkraft. 

 Du må forstå, at der på skolen er en tid til alting, især til glæden og oplevelsen. Du skal 
sikre, at børnene ofte møder kunst som billeder, musik, digte, teater, film og andet og 
selv får mulighed for at give udtryk for indtryk og sætte aftryk. 

 Du må eje evnen til at forundres og forundre. Derfor skal du give børnene rødder og lade 
dem afprøve deres vingers styrke. 

 Du må erkende, at en skole ud over at være dannende altid skal være fremtidsorienteret, 
fordi børnene har fremtiden foran sig, men at fremtiden ikke kan forudses.  

 
Og dermed nok om pædagogik og skolepolitik for nu. I stedet kaster vi os over Overenskomst 18.  
 
OK18 
Som nytiltrådt Hovedstyrelse fik vi på vores opstartsseminarium blandt andet den opgave at 
finde frem til de værdier, som skulle tegne Hovedstyrelsens arbejde. Undervejs i disse interne 
Hovedstyrelsesforhandlinger kredsede vi om et ord, der ikke rigtig findes, men som forenede to 
for os væsentlige værdier, nemlig fællesskab og handlekraft. Ordet er ’fælleskraft’ og indeholder 
i al væsentlighed, hvad der er gennemgående for mine politiske betragtninger omkring OK18-
temaet: Fællesskab, handlekraft, solidaritet, involvering og håb.    
 
Vel er vi forskellige - fra Ringkøbing til København, fra Gedser til Skagen - men vi er først og 
fremmest lærere og medlemmer af den samme fagforening. Vi skal anerkende forskelle i tempe-
rament, sindelag, politisk overbevisning og kommunaløkonomiske betingelser - men vi skal af-
holde os fra at dyrke forskellene og gøre en dyd ud af dem. For der er langt mere som samler, 
end adskiller os.   
 
Vi har som arbejdstagere kun én mulighed for at opnå kollektive aftaler og rettigheder. Og det 
er, at vi står urokkeligt sammen, hvilket slet, slet ikke er let. Vi skal nemlig forsøge at favne alle 
medlemmer; fra de, som på det nærmeste er klar til at gå i krig for vores idealer og arbejdsvilkår, 
til de, som synes, at selv den mindste forbedring er bedre end ingenting. 
 



 7 

 
Rundt omkring i det ganske land hører jeg fra tid til anden udtalt, at Lov 409 ikke i sig selv er 
problemet. Det sker ud fra den antagelse, at hvis der var uanede penge i systemet, kunne Lov 
409 fungere udmærket. Jeg beder inderligt om, at vi erindrer, hvad der er det bagvedliggende 
ledelsessyn i Lov 409. Og det ligger altså uendeligt langt fra de idealer om demokratiske proces-
ser, forpligtende, kollektive aftaler og fælles partsansvar, som er indlejret i vores forenings-DNA.  
 
Så Lov 409 skal bekæmpes med alle forhåndenværende midler - selv den velsignede dag, hvor 
pengene måtte drysse ned over vort land som manna fra himlen.   
 
I 2013 misbrugte man sin magt til at tage aftaleretten fra os, når det kommer til arbejdstid. Det 
skal vi hverken glemme eller tilgive, men det er nok klogt at komme videre. Række hånden ud, 
selvom tanken giver os myrekryb. Gode aftaler bygger på stærke og tillidsfulde relationer. Jeg 
ser derfor ikke for mig, at vi kommer igennem med noget som helst frydefuldt ved OK18 eller 
fremover, hvis ikke det lykkes for os at etablere et mere velfungerende samarbejde med KL. Og 
det haster faktisk, da tilliden er under nulpunktet. At tænke sig, om KL kunne stå som vores alli-
ancepartner over for Finansministeriet? Vi burde i hvert fald have en fælles interesse i at sikre 
folkeskolens overlevelse.   
 
Den første, vigtigste og måske mest principielle overvejelse, vi skal gøre os, er, om vi som lærer-
stand reelt har affundet os med, at den centrale aftaleret er faldet bort? Har vi mistet troen på, 
at vi kan vende tilbage til centralt aftalte og dermed landsdækkende arbejdstidsvilkår? I så fald 
må vi tage konsekvensen og anlægge vores strategier ud fra den kendsgerning. Arbejde for yder-
ligere decentralisering, delegere større kompetence til kredsene og tillidsrepræsentanterne - 
omorganisere vores foreningsdemokrati.  
 
Forfølger vi derimod ambitionen om en tilbagevenden til centralt aftalt arbejdstid - hvad det 
ellers må blive for en størrelse - må vi indstille os på, at det næppe sker uden sværdslag, mulige 
privatøkonomiske efterveer og et enormt pres på vores organisation, fællesskab og solidaritets-
følelse. Og vi får brug for al den fælleskraft, foreningen kan mobilisere. 
 
Og så får I denne beretnings anden Jonatan. For i Astrid Lindgrens ’Brødrene Løvehjerte’ drager 
Jonatan i første omgang alene ud for at redde Orvar. Da han rider af sted, siger han til Karl, at 
der er ting, man er nødt til at gøre, selvom det er farligt. Karl spørger hvorfor, og Jonatan svarer 
med det berømte citat: “Ellers er man ikke noget menneske, men bare en lille lort.”   
 
Ingen ønsker en konflikt, men man skal have gjort sig klart, at det altid er en potentiel risiko ved 
en overenskomstforhandling - særligt disse år. Det har aldrig været hverken menneskeligt eller 
økonomisk gratis at kæmpe for bedre arbejdsvilkår, så det er medlemmerne, som må vurdere, 
hvor langt vi er villige til at gå.   
 
Man kan finde masser af inspiration og vidtløftighed i litteraturen, men jeg taler hverken for nai-
vitet, hovedløshed eller idealisme uden realisme. Frygt og afmagt er imidlertid nedbrydende 
følelser, og selvom vi realistisk set ikke kommer igennem med noget tilfredsstillende ved OK18, 
husker vi vel alle, hvordan det faktisk - mod alle odds - lykkes for Rosendalen at vriste sig fri af 
Tengils jerngreb og overvinde overmagten. 
 
OK18 er først lige ved at blive løbet i gang for alvor, og det er på alle måder et spændende år, vi 
har foran os. I Ballerup skyder vi medlemsdebatten i gang den 8. maj, hvor vi holder et fælles 
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fagligt klubmøde, og det er selvfølgelig vores håb, at mange medlemmer har lyst til at deltage og 
debattere OK18. Lad os sætte fælleskraften fri.      
   
Og dermed vender jeg mig mod de mere nære, lokale forhold.  
 

Lokale skole- og aftalepolitiske forhold 
 
Skolestruktur og skoleudvikling  
De første godt 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 både admi-
nistrativ og politisk karakter.  
 
Skolestrukturen blev bestemt ikke opfundet af Ballerup Lærerforening, og selvom vi forsøger at 
understøtte projektet, som vi nu kan, og tillidsrepræsentanterne gør sig ihærdige anstrengelser 
for at hjælpe med at få det til at glide bedst muligt, må vi indrømme, at vi fortsat har svært ved 
at se, at især skoler på flere matrikler bidrager positivt til skolevæsenet. 
 
På ledelsesplanet er det ikke mindst de pædagogiske ledere, som vi har opmærksomheden ret-
tet mod. De forventes at løse mange af de klassiske skoleledelsesopgaver, men vi oplever, at de 
er forbeholdne over for at tage beslutninger, uden at det er detaljeret afstemt med distriktssko-
lelederen og de øvrige pædagogiske ledere. Denne søgen efter godkendelse er i den grad med til 
at skabe en træghed i systemet. De pædagogiske ledere er derudover fortsat for langt væk fra 
undervisningen, hvilket ellers var hele kongstanken med skolestrukturen. Og så er det vores vur-
dering, at flere af da pædagogiske ledere desværre har et stærkere konsulent- end skoleledel-
sesfokus, og det har lærerne og skolevæsenet bestemt ikke brug for.  
 
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 væsensforskellige ar-
bejdsbetingelser, hvilket naturligvis bidrager til oplevelsen af vilkårlig ledelse og uretfærdighed. 
 
Vi har af flere omgange appelleret til, at kommunen foretager en grundig evaluering af skole-
strukturen, da det synes evident, at der er en pæn diskrepans mellem de velmente politiske am-
bitioner og ønsker med at indføre den nye skolestruktur og den praksisvirkelighed, som findes. 
Kommunen har nu varslet, at der gennemføres en evaluering til efteråret, og vi vil i hvert fald se 
frem til at indgå i drøftelser om, hvordan vi får en mere velsmurt ledelsesmaskine end for nuvæ-
rende.  
 
Skoledagen og inklusion  
”Det sker jævnligt, at selv klassens dygtigste pige sukker dybt og opgivende, allerede inden klok-
ken på den røde murstensvæg ved tavlen har passeret 14. (…) 
 
Trods en alsidig skoledag med mange forskellige aktiviteter og opgaver, som er tilpasset hvert 
enkelt barn, er der ikke noget at gøre. Eleverne er trætte og umotiverede, de er udbrændte. Det 
betyder, at man som lærer kan være nødsaget til at indse, at udbyttet af undervisningen ikke 
bliver som håbet. Man er nødt til at gå på kompromis med sine intentioner for den gode under-
visning. 
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Alt dette er med til, at de sidste timer af skoledagen ofte fungerer mere som børnepasning og 
opbevaring end det, der egentlig var intentionen fra begyndelsen, nemlig at have en folkeskole af 
høj kvalitet. 
 
Så kære minister, forældre, elever og lærere. Skal vi ikke sammen – igen – skabe en ambitiøs sko-
le med høj faglig fordybelse og motivation for læring? Skal vi ikke få ændret rammerne for disse 
dræbende lange skoledage, så eleverne igen kan få skoleglæden og lærelysten tilbage? Der skal 
handles nu, for jeg vil undervise – ikke opbevare.” 
 
Sådan lød opsangen fra lærer, Sarah Tarp Nissen, i Jyllandsposten den 12. februar.  
 
Ballerup Lærerforening er af den opfattelse, at den lange skoledag er et problem, uagtet hvad 
der fyldes i den. Men problemet bliver ikke mindre af, at ressourcerne langt fra forslår og næppe 
heller kommer til det foreløbig – om nogensinde. Vi har brugt meget energi på emnet, som vi har 
drøftet mange gange i Styrelsen, og vi forsøger vedholdende at presse kommunen til at handle. 
Det er imidlertid ikke ukompliceret, og borgmesteren og udvalgsformanden er desuden i klem-
me i forhold til partidisciplinen, fordi netop heldagsskolen har været et udpræget socialdemo-
kratisk projekt.  
I øjeblikket ser det ud til, at der stille og roligt opstår muligheder, 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 bedre ressourceanven-
delse i Ballerup Skolevæsen.  
 
I den drøftelse indgår naturligvis overvejelser om en forkortelse af skoledagen, jævnfør mulighe-
derne i § 16b. Det var også det helt store omdrejningspunkt, da vi holdt vores TEMA-aften den 
25. januar, hvor en stolt formand kunne notere, at vi tillidsvalgte var totalt overflødige i debat-
ten med lokalpolitikerne – den flød helt og aldeles af sig selv, fordi I medlemmer var fremragen-
de. Det engagement og den energi, som vi mærkede, vil vi forsøge at benytte os af her på gene-
ralforsamlingen, hvor vi tager et nyt initiativ med en summeseance. Det gør vi for at involvere jer 
i det strategiske arbejde med at lægge pres på lokalpolitikerne. Meget mere om det under be-
handlingen af beretningen.      
 
Som foreningsvalgt skal man være uhyre opmærksom på løbende at holde sig ajour med med-
lemmernes hverdag og virkelighed. Det er ikke altid lige let at finde den rette balance mellem 
idealisme, visioner og strategi og almindelig praksisvirkelighed, men jeg forsøger i hvert fald at 
prioritere, at jeg med jævne mellemrum kommer ud på skolerne for at følge en lærers arbejde. 
Det sker for sjældent, men nok alligevel oftere end mange andre med mit hverv har for vane. Og 
det er altid lærerigt, tankevækkende og virkelighedsfastholdende. Og så bliver jeg altid hamren-
de stolt over at være lærer, når jeg oplever lærerarbejdet i praksis. Lærere er tusindkunstnere 
med et afsindigt vigtigt arbejde.  
 
Som lærer, Gitte Riishuus Jensen, skrev i et indlæg i Kristeligt Dagblad den 3. januar: ”Jeg og mi-
ne kolleger sparker r.. derude på folkeskolerne rundt omkring i landet. Vi er vanvittigt dygtige – 
ekvilibrister og alkymister, der dagligt laver guld af skrot. Skrot kommer fra forvaltningerne, i 
form af krav om mere for mindre... Guld er det, der fortsat bliver til ude i klasselokalerne. På 
trods.”  
 
Sådan er det også i Ballerup. Senest oplevede jeg det, da jeg for halvanden måned siden besøgte 
Baltorpskolens afdeling Grantoften, hvor jeg tilbragte en dag sammen med Kenneth Fesner i 
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udskolingen. Tak, Kenneth, for at du havde overskud og lyst til at have mig på slæb den dag. Det 
var en sand fornøjelse – i hvert fald for mig.    
 
Jeg røber ingen statshemmeligheder ved at sige, at netop den skole gennem en årrække har væ-
ret sendt til tælling af en for dårlig normering til en meget krævende elevgruppe, en dysfunktio-
nel ledelse og et fraværende PPR. Så meget desto større var forundringen over at opleve kolle-
ger, som det på trods gjorde alt for at give eleverne et godt skoleliv. Alle pauser blev brugt på at 
tale om elever. Elever mig her, elever mig der, elever hele tiden. Det fyldte alt, og jeg blev også 
fyldt op - men det var af stolthed over disse repræsentanter for vores profession, som hver dag 
arbejder på at skabe guld ud af eleverne. På trods.       
 
Og medlemmerne er mere pressede end nogensinde før. Det er der ingen tvivl om. Og det er 
ikke kun lærerne på Baltorpskolen, selvom de nok er spændt særligt hårdt for. Uanset om vi 
lægger vejen forbi Måløvhøj Skole, Skovvejens Skole, Baltorpskolen, Hedegårdsskolen, Skovlun-
de Skole, Kasperskolen, Ordblindeinstituttet, Maglemosen eller PPR, hører vi historien om, at 
vores medlemmer må slå knuder på deres faglighed for at få det til at hænge sammen.   
 
Og noget af det, som bliver ved med at fylde urimeligt meget er inklusionen. Kommunen beslut-
tede i sommeren 2016, at der skal sættes ind med en ny inklusionsstrategi. For det er reelt, hvad 
der er tale om, selvom den nu benævnes en ’børne- og ungestrategi’.  
 
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 målret-
tet med inklusion. 
 
Hvert år holder jeg en tale til Styrelsens julefrokost, som er bygget op som en julekalender. I den 
beretter jeg - lidt som her - om årets gang, men på en vel nok mere jovial måde. I hvert fald, hvis 
jeg selv skal sige det. I årets tale lød det om ’børne- og ungestrategien’:  
 
”12. december sendes den nye kommunale børne- og ungestrategi så i høring. Den hedder ikke 
længere en inklusionsstrategi, for det ord er brugt op. Det virker ikke mere. Det lyder ikke rigtigt. 
Man kan ligesom mærke det, når man siger det: I-N-K-L-U-S-I-O-N. Ja, væk med det. Nu taler vi 
om forpligtende og opbyggelige fællesskaber. ’Fælles’ og ’sammenhænge’ er ord, vi kan lide nu. 
De er in. Så strategien hedder: ”Fællesskab for alle – alle i fællesskab”. Det er sådan en pendant 
til ”’En for alle – alle for én”. Så kommer man også til at tænke på frihed, lighed og broderskab 
og den slags gamle travere. Det lyder flot, det er godt, men også en anelse småt. Mon strategien 
har indhold? Den seneste endte jo sit liv, inden det begyndte, men den strategi forkortedes natur-
ligvis også S-L-U-T: SLUT. Nærmest determinerende. Ballerup Lærerforening afgiver et hørings-
svar med bund i. Det mener kommunen også. De mener det faktisk så meget, at det bliver brugt 
af udvalgte politikere til at legitimere de forestående beslutninger. Det er faktisk mere end i 
overkanten. Alt i alt er vi dog fortrøstningsfulde. Det er trods alt mange år siden, vi har haft en så 
ærlig og konstruktiv dialog om det dér i-ord.”   
 
Ballerup Lærerforening bakker op om, at der indføres en systemisk analysemodel på skoleområ-
det, som på sigt bør medføre større gennemsigtighed, skarpere retningslinjer og sagsgange, 
mindre bureaukrati samt mere sparring og kollegialt fælleskab om inklusionsopgaven.  
 
Når det er sagt, har vi en vis bekymring for, at lærere og børnehaveklasseledere vil opleve det 
som gammel vin på nye flasker. For BAL er i sin opbygning og struktur meget lig ’det pædagogi-
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ske notat’, som gennem flere år har været en del af skolernes praksis i større eller mindre om-
fang. Vores forhåbning er imidlertid, at den medfølgende betydelige efteruddannelsesindsats - 
understøttet af en massiv ledelsesopbakning på alle ledelsesniveauer, og et PPR, der er ved at 
komme i gear - vil betyde en mere 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 urime-
lig opgave for lærere og ledere.  
 
Som bekendt foreslår Styrelsen, at vi sender en resolution, så vi inviterer i den grad til en debat 
om temaet her på generalforsamlingen.  
 
Og det leder mig naturligt videre til noget om arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og medlemssammen-
hold, som er det sidste tema, jeg vil berøre.  
 
Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø  
Selvom vi har en lokalaftale, som - i sammenligning med normen - sikrer rimelige arbejdsbetin-
gelser, er der ikke skyggen af tvivl om, at vi lærere og børnehaveklasseledere har kendt bedre 
tider. Undervisningsforpligtelsen er voldsom, forberedelsestiden for lille og forandringshastighe-
den urimeligt høj. Arbejdspresset skyldes dog nok i virkeligheden i mindre grad arbejdstidsbe-
stemmelserne isoleret set og mere andre vilkår som ressourceknaphed, håbløs skolepolitik, in-
klusion og konstante – ofte meningsløse - omstillinger - men oplevelsen af at være alt for presset 
er gennemgående uagtet de mange forklaringsforhold.    
 
Hvis man er i tvivl, om skolevæsenet i Ballerup er presset, skal man bare kaste et blik på antallet 
af vejledninger og påbud, som Arbejdstilsynet har tildelt på det psykiske arbejdsmiljøområde i 
det forgangne år. Specielt ser vi, at to typer påbud er i stærk vækst. Dels det, der lyder, at ”Virk-
somheden påbydes at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer de ansattes 
sikkerhed og sundhed”, og dels det, at ”Virksomheden påbydes at forebygge risikoen for arbejds-
relateret vold i arbejdet med elever”.  
 
Vi ved fra store undersøgelser, at undervisere er den faggruppe, som ligger i absolut top, når det 
handler om at være følelsesmæssigt berørt af sit arbejde. Det stiller særlige krav at arbejde med 
børn og unge med svære faglige, personlige eller sociale problemer, og det kan blive en stor psy-
kisk belastning, hvis man ikke oplever at have fornøden indflydelse på sit arbejde eller have mu-
lighed for at få hjælp og støtte, når der er behov for det. Og det er desværre erfaringen i Balle-
rup. 
 
Derfor har vi også formuleret et forslag til en resolution, hvor vi appellerer til, at kommunalbe-
styrelsen tager udviklingen dybt alvorligt og øjeblikkeligt påtager sig sit arbejdsgiveransvar ved at 
iværksætte systematiske, fælles handlinger, der kan sikre et trygt, sikkert og udviklende ar-
bejdsmiljø på skolerne. 
 
Stillingsudvikling og medlemssammenhold  
Når skolevæsenet bliver stadigt mere presset, handler det ikke mindst om, at vi lærere bliver 
stadigt færre. Færre hænder til at løfte de samme eller flere opgaver. Det hænger ikke sammen, 
og det er yderst bekymrende.  
 
Tendensen er landsdækkende, idet antallet af lærerstillinger over de seneste 5-7 år er faldet 
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med ca. 13 % pga. nedskæringer. Og i Ballerup trækker vi desværre gennemsnittet lidt op. 
 
Et hurtigt datatjek hos ’Kommunernes og Regionernes Løndatakontor’ viser, at der i perioden er 
nedlagt 91,2 fuldtidslærerstillinger i Ballerup, svarende til 14,4 %, mens elevtallet kun er gået 
tilbage med 6,9 %. Til sammenligning har stillingstallet for pædagogerne i skolen i samme perio-
de været svagt stigende.  
 
Ballerup Lærerforening mener fortsat, at al undervisning er en læreropgave - også den under-
støttende undervisning. Derfor presser vi vedholdende på for, at der bliver truffet en mere kvali-
ficeret politisk beslutning omkring varetagelsen af den understøttende undervisning, som for 
nuværende budgetmæssigt forudsætter, at lærere varetager 65 % af den understøttende under-
visning, mens pædagoger varetager 35 %. Der er tale om en beskæftigelsespolitisk fordelings-
model snarere end en skolepolitisk, der har haft til formål at undgå afskedigelser på pædagog-
området. Det er et forståeligt politisk hensyn, men det har reelt medført særdeles uhensigts-
mæssige logistiske bindinger og vanskeligheder med at etablere et fornuftigt samarbejde mel-
lem de fagprofessionelle. 
 
Og så må jeg indrømme, at min indre cola er i stærk risiko for at eksplodere, når jeg - i et indlæg 
fra en pædagog i Ballerup Bladet med overskriften ”Da pædagogerne blev usynlige” - kan læse 
følgende:  
 
”Jeg ved, at forældrene værdsætter, den røde tråd, der er i deres barns liv ved at vi er der i skole 
og fritid og jeg ved, at de børn jeg UNDERVISER (skrevet med versaler) nogle gange har behov 
for at jeg ”oversætter” lærersproget, til det de forstår.” 
 
Tak for kaffe, siger jeg bare. Vi lærere har behov for at blive oversat. Så er det da godt, at vi har 
pædagogerne til det.   
 
Men antallet af lærere fortsætter altså med at falde, mens forventningerne stiger år efter år: 
tættere samarbejde mellem de fagprofessionelle, mere forebyggende og inkluderende praksis, 
større variation og kreativitet i undervisningen, højere elevfaglighed med bedre karakterer.  
 
Som om det ikke var nok, har vi i år tilmed identificeret en stigende tendens, som bekymrer os 
voldsomt; nemlig at skolerne ikke fastansætter lærere i det omfang, som der er brug for og øko-
nomi til, fordi ressourcetildelingen har været så uigennemskuelig, at skolelederne i nogle tilfæl-
de ikke har turdet ansætte. Med andre ord køres der med en konstant og kronisk form for un-
derbemanding eller fast bemanding med ikke-læreruddannede vikarer, som tilmed har den kon-
sekvens, at disse ansatte sjældent er medlemspotentiale, hvilket gør, at medlemstallet yderlige-
re får et dyk.  
 
Problematikken er alvorlig, da den medfører en øget arbejdsbelastning på skolerne for den en-
kelte lærer og teamet, og derudover står praksissen i skærende kontrast til folkeskolelovens ud-
dannelseskrav samt til elevernes ret til en kvalitetsundervisning.  
 
Vi har altså et problem, der kræver handling. Og vi har brug for, at vi også gør noget sammen. 
Jeres opgave kunne fx være, at I lokalt markerer over for ledelsen, at I ikke vil acceptere, at fast 
undervisning varetages af ikke-læreruddannede.  
   
I Ballerup Lærerforening har vi fortsat en solid medlemsopbakning med stor deltagelse ved vores 



 13 

generalforsamling, medlemsweekend og øvrige arrangementer. Som her i dag. Det er gang på 
gang en stærk oplevelse, men det kommer ikke af sig selv. Det er vores fornemmelse, at det 
kræver 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 jer.  
 
Vi oplever desuden, at det kræver ihærdigere argumentation fra tillidsrepræsentanterne at få 
nyuddannede til at melde sig ind i foreningen. Oftest bærer argumentationen frugt, men det 
bliver sværere, og det er en opslidende og utaknemmelig opgave. Uagtet om det skyldes mang-
lende eller forandret politisk opdragelse, tidens individualitet eller andet, kan vi nøgternt konsta-
tere, at et fagforeningsfællesskab ikke længere 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 fagforeningen, fordi det beriger os og gør os stærkere.  
 
Kun sammen kan vi skabe stærke resultater, og solidaritet starter med én selv. Næste generation 
af lærere ønsker også, at der arbejdes for deres tjenstlige, økonomiske, faglige og pædagogiske 
interesser, og at vi kerer os om og virker for udviklingen af folkeskolen. Men det hviler på et dyg-
tigt og insisterende fagforeningsarbejde, som kun findes, når det har bred opbakning. Vi må der-
for alle tage et ansvar for at bringe oplysning, kultur og tradition videre til den næste lærergene-
ration, og det er her, hvor hvert enkelt medlem har en opgave med at møde nye kolleger med en 
udtalt forventning om, at man selvfølgelig er medlem af Danmarks Lærerforening. Jeg kender til 
særdeles barske fortællinger fra fortiden om det pres, som ikke-medlemmer blev udsat for, og 
den slags er tiden muligvis løbet lidt fra.  
 
Men jeg vil gerne bøje min holdning i neon for den ærede forsamling; jeg har endog meget svært 
ved at forstå og acceptere, når vi har kolleger, som nyder godt af de resultater fællesskabet op-
når, men ikke finder, at de behøver at bidrage til fællesskabet. Når det er sagt, har vi forenings-
frihed i Danmark, så der er en meget tydelig linje, som vi organisationsvalgte ikke kan eller skal 
overskride, når det handler om at tale med store bogstaver over for kolleger, som ikke kan se, 
hvad et fagforeningsmedlemsskab skal til for.   
 
Opfordringen er hermed givet videre til jer med håb om en intensiveret opmærksomhed og ind-
sats.  
 
 
Afslutning  
Det var så en lille bitte smule om året, som gik, og dét år kommer i hvert fald ikke igen.  
 
I skal som altid have en dybfølt tak for den tillid, støtte og opbakning, vi stadig får som tillidsvalg-
te. Foreningen er medlemmerne, og medlemmernes engagement betyder alt. At være en del af 
generalforsamlinger og arrangementer med et så talstærkt fremmøde er unikt. Det kan vi alle 
sammen tillade os at være pavestolte af, og det skal vi være!  
 
En generalforsamling i Ballerup Lærerforening er i grunden lidt af en fest. Det er tankevækkende, 
at det er muligt; at festliggøre og festligholde noget så støvet som en generalforsamling. 
 
Men der må være noget særligt i vandet herude i Ballerup, for vores politiske indflydelse ser ud 
til bare at vokse og vokse. Forrige år fik vi valgt to til Hovedstyrelsen, og sidste år blev ét af vores 
Styrelsesmedlemmer, Sanne Vilstrup, betroet et flot hverv som formand for ”Foreningen af ta-
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le/høre-lærere i folkeskolen”. Det er ikke så skidt endda.     
 
Inden jeg lukker helt ned, vil jeg gerne indvie jer i endnu et afsnit af den føromtalte julefrokost-
tale, selvom det muligvis kan sætte mig fra bestillingen, for den lyder:  
 
4. december er der godt gang i TR-valgene rundt omkring på skolerne. Det er jo valgår, så med-
lemmerne har mulighed for at skifte os ud, hvis vi er fundet for lette ved vejningen. Åbenbart er 
tillidsrepræsentanterne tilstrækkeligt tunge, for alle opnår genvalg. Det er nu også fuldt fortjent. 
Hvis vi selv skal sige det – og det skal vi - har vi landets dygtigste tillidsrepræsentanter. Tunge har 
vi just konstateret, men det skal de være sådan nogle. 
 
Kære Styrelse, kære tillidsrepræsentanter, kære arbejdsmiljørepræsentanter. Spøg til side. I er 
den vigtigste forudsætning for, at Ballerup Lærerforening fortsat kan knejse med nakken og glæ-
de sig over de resultater, som vi trods alt opnår for medlemmerne. Uden jer så det sort ud.      
 
Og endelig en tak for det tætte samarbejde til vores næstformand, Jeanette; vores kasserer, Vi-
be og vores altmuligmand, Lars. Jeg mener godt, vi kan tillade os at være tilfredse med det, vi får 
fra hånden på 1. salen.  
 
Jeg håber, at jeg med den her mundtlige beretning har formået at lade problemerne få en pas-
sende plads, men samtidig har været i stand til at skabe noget håb og en tro på, at vi sammen 
kan få øje på de sprækker, som lukker lyset ind. For der er ingen fremtid i at bruge nutiden på at 
ærgre sig over fortiden.   
 
Foran os har vi nogle spændende timer i fællesskabets og foreningspolitikkens navn.  
 
Og så får I omsider fred, idet jeg hermed overgiver den samlede beretning til generalforsamlin-
gens behandling. 
 

 
Formandens beretning blev behandlet i 3 afsnit: 
 
Skolepolitiske forhold 
 
Jeanette Sjøberg fremlagde Styrelsens forslag 1 til resolution:  
 

 
Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Er der en læreruddannet til stede? - om at tale for døve øren  
 
Kan man drive et stadigt mere ambitiøst skolevæsen, når lærerne bliver færre og færre? Ja, lader 
kommunalbestyrelsen til at mene, for gentagne opråb fra arbejdspressede lærerne har overho-
vedet ikke haft nogen effekt!  
 
Antallet af lærere fortsætter således med at falde, mens forventningerne stiger år efter år: tæt-
tere samarbejde mellem de fagprofessionelle, mere forebyggende og inkluderende praksis, stør-
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re variation og kreativitet i undervisningen, højere elevfaglighed med bedre karakterer.  
 
Et hurtigt datatjek hos ’Kommunernes og Regionernes Løndatakontor’ viser, at der fra november 
2015 til november 2016 igen har været en stillingsnedgang - denne gang på 17,4 fuldtidslærer-
stillinger, hvilket er tre gange så mange, som det vigende elevtal kan forklare. I november 2011 
var der 669,7 fuldtidslærerstillinger i Ballerup Kommune, mens vi i dag tæller 578,5 fuldtidsstil-
linger. Der er altså i perioden nedlagt 91,2 lærerstillinger, svarende til 14,4 %, mens elevtallet er 
gået tilbage med 6,9 %. Til sammenligning har stillingstallet for pædagogerne i skolen i samme 
periode været svagt stigende (korrigeret for folkeskolereformen).     
 
Og vi ved, at der bag disse tal tilmed gemmer sig, at flere stillinger i kortere eller længere perio-
der reelt varetages af ikke-læreruddannede i form af løse vikarer. Den tendens er blevet endnu 
mere udtalt de senere år og er efter vores opfattelse kørt helt af sporet i indeværende skoleår.    
 
Udviklingen er aldeles uholdbar, da den medfører en ekstrem arbejdsbelastning på skolerne og 
står i skærende kontrast til elevernes lovkrav på kvalitetsundervisning leveret af uddannede læ-
rere. 
 
Ballerup Lærerforening bidrager naturligvis gerne til at analysere området og pege på løsninger, 
for det er stærkt bekymrende, at det tilsyneladende er lærerstillingerne, som finansierer kom-
munens mange initiativer på skoleområdet.  
  
Der er i øjeblikket ingen rimelig sammenhæng mellem mål og midler, så hvis kommunalbestyrel-
sen mener noget alvorligt med de høje ambitioner, skal udviklingen vendes omgående. Vi tilla-
der os i hvert fald at nære store forhåbninger om, at der denne gang vil blive lyttet til vores op-
råb.   
 
 
Med håbefuld hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 17. marts 2017 

 
Resolutionen blev enstemmigt vedtaget.  
 
Kasper Mortensen fremlagde Styrelsens forslag 2 til resolution 
 

 

Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Ligesom eleverne bør alle lærere have krav på ”læring, udvikling og trivsel” 
 
Børne- og ungestrategien fokuserer på alle børns læring, udvikling og trivsel. Det sigte er aner-
kendelsesværdigt, og vi er med, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nød-
vendige foranstaltninger.  
 
Ballerup Lærerforening har netop gennemført en inklusionsundersøgelse for at få et aktuelt ind-
blik i, hvordan børnehaveklasseledere og lærere oplever arbejdet med inklusion i deres daglig-
dag. Hovedresultaterne er desværre ikke overraskende, men det gør dem ikke mindre nedslåen-
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de at læse: 
 

 92 % angiver, at de ikke ved om, eller der ikke er udarbejdet brugbare handleplaner og 
succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber realiseres.  

 74 % er overvejende uenige eller helt uenige i, at de har mulighed for at få kvalificeret 
hjælp til elever, når de har behov for det.  

 52 % angiver, at de slet ikke har fået kompetenceudvikling i forbindelse med inklusionen. 

 72 % angiver, at de ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de 
elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen. 

 45 % angiver, at de i mindre grad eller slet ikke får opbakning fra ledelsen til at inkludere 
elever i almenundervisningen. 

 87 % angiver, at de er overvejende uenige eller helt uenige i, at der ved fastlæggelsen af 
arbejdsopgaverne er taget højde for elever med særlige behov. 

 80 % angiver, at de er overvejende uenige, helt uenige eller ved ikke, hvilke ressourcer 
skolen har fået tildelt til at skabe inkluderende undervisning, og hvordan ressourcerne er 
fordelt. 

 
Sådanne resultater kan analyseres, vurderes og perspektiveres på mange måder og føre til for-
skellige konklusioner, men de taler deres alvorlige sprog om et nødlidende skolevæsen, som 
mangler tydelig retning og involvering af medarbejderne. 
  
Undersøgelsen ændrer ikke på, at vi er klar til at gå konstruktivt ind i arbejdet med den nye stra-
tegi og specifikt i arbejdet med BAL. Men den systemiske analysemodel kan ikke stå alene. Den 
skal suppleres af praksisnære støtte- og hjælpefunktioner, som er forebyggende og aflastende; 
det være sig tilførelse af to-lærertimer til holddannelse (ikke mindst i indskolingen), pusterums-
ordninger, vikardækning med læreruddannede, samt forkortelse af skoledagens længde - for 
bare at nævne et lille udpluk af de forslag, som Ballerup Lærerforening havde i sit høringssvar til 
strategien.   
       
Vi kan gøre en del inden for den eksisterende ressourceramme, men den har akut brug for at 
blive udvidet, hvis også vi børnehaveklasseledere og lærere skal have krav på et arbejdsliv, hvor 
der er skabt rimelige rammer for vores læring, udvikling og trivsel.  
 
 
Med bekymret hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 17. marts 2017 

 
Resolutionen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Efter debatten af delafsnittet fremlagde Kasper Mortensen et oplæg til et gruppearbejde om det 
strategiske og involverende arbejde for at få forkortet skoledagens længde, jf. § 16b.  
 
 
Arbejdsmiljø 
 
Lisbeth Kruse fremlagde Styrelsens forslag 3 til resolution:  
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Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

I et presset skolevæsen bliver påbuddene flere 
 
Hvis man er i tvivl, om skolevæsenet i Ballerup er presset, skal man blot kaste et blik på antallet 
af vejledninger og påbud, som Arbejdstilsynet har tildelt på det psykiske arbejdsmiljøområde i 
det forgangne år. Specielt ser vi, at to typer påbud er i stærk vækst: ”Virksomheden påbydes at 
sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed”, 
og ”Virksomheden påbydes at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold i arbejdet med elever”.  
 
Vi ved fra store undersøgelser, at undervisere er den faggruppe, som ligger i absolut top, når det 
handler om at være følelsesmæssigt berørt af sit arbejde. Det stiller særlige krav at arbejde med 
børn og unge med svære faglige, personlige eller sociale problemer, og det kan blive en stor psy-
kisk belastning, hvis man ikke oplever at have fornøden indflydelse på sit arbejde eller have mu-
lighed for at få hjælp og støtte, når der er behov for det. Og det er desværre erfaringen i Balle-
rup. 
 
I lærerarbejdet er jobkravene ofte uklare, uformulerede eller modstridende. Det er principielt 
umuligt at blive færdig med arbejdet, og mange børnehaveklasseledere og lærere oplever, at 
ligegyldigt hvor hårdt de arbejder, kan de ikke løse de menneskelige problemstillinger, de står 
over for. 
 
Branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet en tjekliste til et godt beredskab på undervisnings-
området, og vi konstaterer, at der er lang vej hjem for at indfri dem på flere af skolerne i Balle-
rup:  

 Et fælles værdigrundlag, som kan skabe rammen for både arbejdet i konkrete sager og for 
den kultur, man gerne vil opbygge om støtte til elever, der mistrives. 

 En klar rollefordeling, så den enkelte underviser ved, hvem der skal handle, hvornår og 
hvordan, samt hvem der har særlige roller i beredskabet som fx tovholdere eller kontakt-
personer. 

 Tydelige handlemuligheder for underviserne – så de ved, hvordan de forventes at forholde 
sig til elever, der mistrives, herunder hvilke formelle krav der er til indberetninger, og hvil-
ke muligheder for støtte. 

 Udvikling af fælles sprog og procedurer, så der skabes rammer for vidensdeling og spar-
ring blandt underviserne om mistrivsel og støtte. 

 
Vi appellerer til, at kommunalbestyrelsen tager udviklingen dybt alvorligt og øjeblikkeligt påtager 
sig sit arbejdsgiveransvar ved at iværksætte systematiske, fælles handlinger, der kan sikre et 
trygt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på skolerne.  
 
Med foruroliget hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 17. marts 2017 
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Herefter fremførte Jens Lund en beretning om forholdene på matrikel Grantoften.  
Herefter debat. 
 
Resolutionen blev enstemmigt vedtaget.  
 
 
Organisatoriske forhold 
Debatteret.  
 
Den samlede beretning blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt. 
 
 

5. Regnskab   
 
Vibe Larsen fremlagde på Styrelsens vegne regnskaberne for Ballerup Lærerforening, Særlig Fond 
og Solidaritetsfonden. 
 
Generalforsamlingen forholdt sig til regnskaberne ud fra den oplysning, at de er forsynet med en 
blank revisionspåtegning. 
 
Efter en tak til de kritiske revisorer blev regnskaberne indstillet til generalforsamlingens godken-
delse. 
 
Regnskaberne blev sat til afstemning: 
Regnskabet for Ballerup Lærerforening 2016 blev enstemmigt godkendt. 
Regnskabet for Solidaritetsfonden 2016 blev enstemmigt godkendt.  
Regnskabet for Særlig Fond 2016 blev enstemmigt godkendt. 
 
 

6. Fastsættelse af honorarer og ydelser 
 
Vibe Larsen fremlagde Styrelsens forslag til frikøb, honorarer og ydelser. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

7. Budgetter 
 
Vibe Larsen fremlagde budgettet, og det affødte ingen bemærkninger. 
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8. Fastsættelse af kontingent 
 
Styrelsen foreslog kontingentet for andet halvår 2017 samt 2018 med udgangspunkt i medlemstal-
let 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. 

 
Kontingentet blev fastsat som foreslået.  
 

 
9. Eventuelt 
 
Claes Sørensen havde et indlæg om solidaritet og fællesskab.  
 
Den tidligere kasserer, Lars Nilsson, overrakte den nuværende en blomst og en anerkendende be-
mærkning for den første regnskabsaflæggelse.   
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten og spillemændene. Det ende-
lige punktum blev sat med sangen: ”Blowin’ in the Wind”.  
 
 
 
Referatet er godkendt af dirigenten, Jon Kowalczyk   
 
 
 


