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NETOP NU 
Marts/april - 2016/2017 

 
Kære medlemmer  

 

Jeg håber, I alle har haft en god påskeferie, selvom vejret ikke just har været prangende herhjem-

me. Hermed en opdatering fra mig.    

 
TAK FOR EN FLOT  
GENERALFORSAMLING 
 
Tak for endnu en generalforsamling, som I gjorde 
til en flot én af slagsen! 
 
Det er altid en stor oplevelse at være en del af 
Ballerup Lærerforenings ordinære generalfor-
samling. 
 
Vi bilder os ind at kunne mærke, at mange medlemmer fortsat tillægger det værdi at kunne mødes 
på tværs af skolerne - måske endnu mere i en tid, hvor det fælles skolevæsen ellers er stærkt ud-
fordret. 
 
Materialet (billeder, mundtlig beretning, vedtagne forslag, referat etc.) fra generalforsamlingen er 
lagt på  og resolutionerne er sendt til borgmesteren. hjemmesiden
 
Som jeg sagde i forbindelse med afslutningen på min mundtlige beretning: 
 
"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 (...) 
Jeg håber, at jeg med den her mundtlige beretning har formået at lade problemerne få en passen-
de 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." 
 
Med udtalt tak for tilslutningen til generalforsamlingen og opbakningen i det hele taget.     
 

http://www.kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2017
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AFSKEDIGELSER & FORFLYTTELSER  
 
Vi har i Ballerup en procedure for afskedigelser og forflyttelser, som parterne er godt tilfredse 
med. Det ændrer imidlertid ikke på, at det er en stor belastning den enkelte og skolevæsenet, 
når der er behov for forflyttelser og/eller afskedigelser.   
 
Det har længe stået klart, at der skal ansættes lærere, så i forhold til afskedigelser har de røde 
lamper ikke været tændt. 
 
Børnehaveklasselederne har derimod som altid haft nogle hårde måneder, og udmeldingerne 
om klasseantal har svinget og skabt både forvirring og frustration. Det er omsider faldet endeligt 
på plads, og det står klart, at der bliver behov for forflyttelser, idet Skovlunde Skole mangler to 
børnehaveklasseledere, og Baltorpskolen har to overtallige. Heldigvis undgår vi således afskedi-
gelser i år, selvom børnetallet har været faldende de senere år, og fortsat er det.  
 
En af skolestrukturens konsekvenser er i øvrigt, at man som ansat ved en skole på flere matrikler 
kan blive bedt om at have tjeneste på en anden matrikel, end den man aktuelt er på. Eller blive 
bedt om at varetage undervisning på begge matrikler. Der er heldigvis ikke noget, som tyder på, 
at det er en mulighed, skolelederne gør den store brug af, men bliver man planlagt med under-
visning på flere matrikler, skal man huske på, at det udløser et løntillæg.     
 

 
SKOLEÅRETS PLANLÆGNING JF. LOKALAFTALEN 
 
På mange skoler er man nået ganske langt med fag- og opgavefordelingen for det kommende sko-
leår - enkelte skoler er nærmest i gang med at lægge skemaer.  
 
På en skole er årsplanlægningen helt afgørende, og der er mange forhold, som det er svært at stil-
le noget op med, når først skoleåret er gået i gang. Af den grund er det også nu, I skal holde jer til, 
og det er nu, I skal sørge for at få taget de vigtige drøftelser af både praktisk og mere overordnet 
karakter. Jeg vil herunder slå ned på nogle områder, som vi har erfaret, at det kan være godt at få 
strammet op på: 
 
Grundskema og opgaveoversigt 
Hver lærer skal have et grundskema, hvor tilstedeværelsestiden er angivet med et start- og slut-
tidspunkt. Og opgaveoversigten skal leve op til forskriften i lokalaftalen, hvilket betyder, at den 
skal være udtryk for en retfærdig og afbalanceret opgavefordeling og være fornødent detaljeret og 
retningsgivende i sin udformning. 
 
2 samtaler årligt med nærmeste leder  
I lokalaftalen er der indskrevet, at der skal holdes to samtaler årligt mellem den enkelte lærer og 
dennes pædagogiske leder. Det er tanken, at den ene holdes i forbindelse med skoleårets plan-
lægning, hvilket vil sige nu. Her er omdrejningspunktet en forventningsafstemning i forhold til de 
opgaver, som man skal løse i det kommende skoleår. Den anden samtale placeres i løbet af året og 
er tænkt som en opfølgning, hvor der gøres status og justeres om nødvendigt.   
  



3 
 

Det er dog vigtigt at understrege, at man øjeblikkeligt skal gå til sin pædagogiske leder (og eventu-
elt også sin tillidsrepræsentant), hvis man oplever, at der ikke er en rimelig sammenhæng mellem 
tid og opgaver. 
 
Teamsamarbejde og fælles forberedelse  
Èn af grundpræmisserne for at acceptere de 33 timers tilstedeværelsestid var, at den tid der blev 
bundet på skolen, skulle prioriteres til teamsamarbejde og fælles forberedelse. Det er man lykke-
des godt med på nogle skoler, mens det andre steder har været svært.  
 
Det er ikke nogen let opgave at løse logistisk, men det er i alles interesse, at det kommer til at fun-
gere bedst muligt. Vi skal derfor medvirke til at sikre, at tilstedeværelsestiden faktisk planlægges 
på en meningsfuld måde, så vi får understøttet den fælles forberedelse og teamsamarbejdet. 
 
Her år 2 skal det meget gerne fungere for alvor, og det forudsætter de rette prioriteringer og en 
dygtig planlægning. 
 
”Den 42. uge” 
Ledelserne vælger typisk at planlægge skoleåret med 205 arbejdsdage og tilbageholde 5 arbejds-
dage (33 timer for fuldtidsbeskæftigede - den ”42. uge”) til løbende disposition. I forbindelse med 
skoleårets planlægning skal det drøftes og efterfølgende meldes ud af ledelsen, hvordan disse i så 
fald 33 timer forventes anvendt. Ledelsen skal samtidig præcisere hvordan og hvem, der holder 
styr på tidsforbruget.    
 
Kurser og efteruddannelse  
Det er ingen hemmelighed, at vi måtte give noget for, at vi nåede i mål med en efteruddannelses-
aftale. Det betyder, at vi som kreds ikke har kunnet sikre den enkelte lærer rimelige efteruddan-
nelsesvilkår, men har måttet acceptere, at der udestår en lokal drøftelse om et tillæg til de 10 ti-
mer pr. ECTS-point, som aftalen foreskriver. Det er helt afgørende, at man holder sin tillidsrepræ-
sentant detaljeret orienteret, når man tilbydes efteruddannelse. Det er vores eneste mulighed for 
at holde øje med, om vilkårene samlet set er rimelige og arbejde for, at der bliver nogenlunde 
ensartede vilkår for de medlemmer, som er på uddannelse.      
 
Timelønnede/vikararbejde  
Som omtalt i både den skriftlige og mundtlige beretning har vi set en kedelig udvikling de senere 
år, hvor flere og flere undervisningstimer varetages af, hvad vi kalder ”4.g’ere” i daglig tale – altså 
timelønnede. Den udvikling vil vi gerne have vendt, og det betyder, at kredsen pt. arbejder intenst 
for, at det i udgangspunktet er uddannede, faste lærere, som varetager vikararbejdet. Hvis det skal 
blive en succes, forudsætter det imidlertid, at mange lærere er med på at have en fagfordeling, 
som indeholder nogle vikartimer. Det kan gøres på mange måder, men opfordringen herfra er, at 
det indgår i den aktuelle planlægningsproces.  
 

 
NY PRAKTIKAFTALE  
 
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 indgik relativt hurtigt en aftale om løntillæg for 
praktik og praksissamarbejde, jf. ”Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver til uddannel-
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sen til lærer i folkeskolen”. Det viste sig dog, at denne aftale var utilstrækkelig og hang dårligt 
sammen med den måde, kommunen modtager praktikanter på fra læreruddannelsesstederne. 
Efter en meget lang proces lykkes det os omsider at lande en justeret aftale i starten af marts, 
som gerne skulle være langt mere understøttende og hensigtsmæssig. Aftalen kan læses i sin 
helhed på .  hjemmesiden
 

 
BUDGET 2018 
 
Borgmesteren har på vegne af kommunalbestyrelsen inviteret de høringsberettigede parter, råd, 
nævn, MED og borgerere tidligt ind i budgetprocessen for, som han udtrykker det: ”Det vil være 
ærgerligt, hvis I brænder inde med gode idéer, som kan forbedre kommunens samlede økonomi”.  
 
Vi har også tilladt os at indsende ”forslag”, men man kan nok diskutere, om vi vitterlig agerer 
som den gode, pligtopfyldende elev, der løser den stillede opgave. Det er i hvert fald ikke alle 
vores forslag, som er besparende, men kvalitetsforbedrende er de:  
 
Folkeskolelovens § 16 b  
Vi er af den opfattelse, at man ved at konvertere noget af den understøttende undervisning til 
to-lærertimer skaber betydeligt større kvalitet i undervisningen for en beskeden merudgift. Den 
erfaring har mange andre kommuner allerede høstet.  
 
Vi henstiller derfor til, at kommunalbestyrelsen ændrer opfattelse på området.  
 
Ressourcetildelingen til folkeskolen – fordelingsnøglen ift. den understøttende undervisning  
Ressourcetildelingen baserer sig på, at lærere varetager 65 % af den understøttende undervis-
ning, mens pædagoger varetager 35 %. Vi opfatter det som en beskæftigelsespolitisk forde-
lingsmodel snarere end en skolepolitisk. Det er et forståeligt politisk hensyn, men det har reelt 
medført særdeles uhensigtsmæssige logistiske bindinger og vanskeligheder med at etablere et 
fornuftigt samarbejde mellem de fagprofessionelle. Og det udfordrer desuden ambitionen om at 
have ”kerneopgaven” i centrum.  
 
Vi anbefaler derfor, at denne fordelingsnøgle revurderes.  
 
Læringsplatform – Meebook  
Kommunerne er via aftalen om brugerportalsinitiativet forpligtet til at implementere en lærings-
platform. I Ballerup er valget faldet på ’Meebook’, men det er vores opfattelse, at ’Meebook’ i 
nogen udstrækning står i vejen for en kvalificeret og effektiv ressourceudnyttelse. I den forbin-
delse skal det samtidig understreges, at den nuværende ressourcetildeling på it-området er util-
strækkelig i forhold til at efterleve de krav og forventninger, der stilles til digitalisering i folkesko-
len.  
 
Vi anbefaler, at kommunen overvejer, om der er udviklet læringsplatforme, som er mere værdi-
skabende end Meebook og henstiller til, at det er didaktikken og pædagogikken, som styrer sko-
leudviklingen og ikke diverse it-værktøjer.  
 
Vikardækning  
Skolerne fastansætter ikke lærere i det omfang, som der er brug for og økonomi til, fordi res-
sourcetildelingen har været så uigennemskuelig, at skolelederne i nogle tilfælde ikke har turdet 

http://www.kreds21.dk/media/9580132/praktikaftale_bk_blf_2016_2017_underskrevet.pdf
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ansætte. Med andre ord køres der med en konstant og kronisk form for underbemanding eller 
bemanding med ikke-læreruddannede vikarer. Problematikken 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 kva-
litetsundervisning.  
 
Vi efterlyser, at kommunen får strammet betydeligt op på området og tilser, at eleverne bliver 
undervist af uddannede lærere, hvad enten vi taler timer, som læses af klassens faste lærere 
eller af vikarer. 
 

 

UDSKOLINGSLINJER  
 
I skoleåret 2017/2018 bliver linjer i udskolingen en realitet på kommunens skoler på almenområ-
det. Beslutningen blev taget samtidig med skolestrukturen. Målet var og er fortsat at skabe større 
motivation i udskolingen blandt eleverne. 
 
Det 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. Efter en noget uheldigt 
start, er det mit indtryk, at der på langt de fleste skoler er gang i nogle meget udmærkede proces-
ser, og energien og lysten til at skabe noget nyt er stor. Det er et omfattende forberedelsesarbej-
de, og vi kommer til at se løsninger over hele paletten; fra de forsigtige til de meget vidtgående - 
fra stamklasser og linjedage til helt ny klassedannelse.  
 
Overskrifterne på linjerne er sådan noget som: verdensborger, Science og sundhed, IT og Kommu-
nikation, Performance, Din og min fortælling, Vild med verden, Innovation, Sundhed, Udeliv, In-
ternational, Tryk på udtryk, Georg Gearløs/Innovation, Journalist/skoleblad, Idræt & biologi.  
 
Så det lader til, at der er godt gang i kreativiteten inden for de udstukne rammer.  
 

 
FÆLLESMØDE I FAGLIG KLUB 
 
Mandag den 8. maj kl. 16:00-18:00 på Måløvhøj Skole (afd. Østerhøj, i auditoriet) holder vi et 
møde om kravopstillingen til OK18. Der er meget på spil ved den næste overenskomstforhand-
ling - også risikoen for, at vi igen ender i en konflikt. Formålet med mødet er: 
 

 At medlemmerne får indsigt i foreningens overvejelser om og strategi ved OK18 

 At medlemmerne kan komme med input til foreløbige krav ved OK18 

 At medlemmerne involveres i forhold til at lægge pres på KL centralt via kollektive hand-
linger i hver enkelt kommune 

 At medlemmer, der har tid og lyst til at involvere sig i den offentlige debat, bliver klædt 
på til det 

 
Vi håber at se rigtig mange af jer til mødet. Invitationen kan ses på . hjemmesiden
 

 

http://www.kreds21.dk/media/9762179/ffk_170508.pdf


6 
 

60 ÅRS JUBILÆUMSFEST  
 
I år kan vi kippe med flaget, holde fanen ekstra højt, klappe os selv på skulderen, hylde vores fæl-
lesskab - værdsætte vores lille forening lidt mere end almindeligvis. For Ballerup Lærerforening har 
rund fødselsdag – og det er en fornem én af slagsen: 60 år!  
 
’Ballerup-Måløv Kommunelærerforening’, som den hed dengang, blev stiftet 9. december 1957, og 
siden da er det gået med brask og bram derudaf. Når man læser om moderne skolehistorie, duk-
ker Ballerup Lærerforening hyppigere op end velsagtens alle andre kredse. Sådan kan det i hvert 
fald synes, når man er Balleruplærer. Og vi portrætteres næsten altid som stærkt venstredrejede, 
rødere end røde, oppositionelle, rabiate, kontante – ja, nærmest krigeriske. Sådan er det måske 
ikke helt længere, men vi lyser fortsat op i landskabet. 
 
Under alle omstændigheder skal dette festår i vores lille forening gerne kulminere med en stor 
medlemsfest den 6. oktober så få endelig sat kryds i kalenderen. En egentlig invitation kommer 
først på den anden side af sommerferien.  
 
Jeg skulle kende vores Kursus- og Organisationsudvalg dårligt, hvis ikke dette bliver et brag af en 
aften - og nat.  
 

 
KOMMENDE MØDER & ARRANGEMENTER 
 
Mandag den 8. maj: Fællesmøde i faglig klub på Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj 
Fredag den 6. oktober: 60 års jubilæumsfest på Tapeten    
 
Husk, at skrive datoerne i kalenderen. Ses vi? – det tror jeg nok, vi gør.  
 

 

Med ønsket om, at I alle må få et skønt forår og en rimelig fag- og opgavefordeling! 

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

 

 


