Beretning fra kommunegruppen i Ballerup Kommune 2016-17
Ambitionerne for pædagogernes arbejde med børnene i Ballerup Kommunes dagtilbud, BFO
og klub er fortsat tårnhøje.
Efter distriktsstrukturen er faldet på plads, er der ikke gået lang tid, før forvaltning og udvalg
lancerede næste skridt.
BAL, Ballerup Analyse af Læringsmiljøer
Et stort anlagt projekt som vi har beskrevet i beretningen fra sidste år. Det første distrikt er
gået i luften og har gennemført kurset, som ledsager projektet.
Medarbejderne giver udtryk for, at arbejde og kursus giver mening. Vi skal dog påpege, at
selvom der er lagt penge i uddannelsen er der desværre ikke lagt penge til vikardækning ved
fravær p.g.a. uddannelse. Det er et hårdt program og tærer kraftigt på en i forvejen hårdt belastet normering.
MED og Social kapital
I forbindelse med målingerne af det sociale kapital kom det frem, at BFOerne ikke følte sig
hørt i forhold til de problemstillinger de har rejst. De har fået en særskilt måling i indeværende år, men allerede inden ledelsen kendte det samlede resultat, besluttede man, at det kun
skulle være den ene gang.
Fællestillidsrepræsentant Cindie Christoffersen har lagt stor vægt på i MED-systemet, at meningen med et MED-system ikke nødvendigvis er koncensus i alle sammenhænge. Det vigtigste er, at ledelsen har et oplyst grundlag at træffe beslutninger på. Derfor fastholdt Cindie,
at særskilt BFO måling af social kapital skulle fortsætte et år mere, for at se om resultaterne
afviger markant fra den øvrige skole.
Arbejdsmiljø
Som beskrevet sidste år i beretningen har vi sat fokus på at styrke AMR. Der har været afholdt konference fælles AMR og TR, og vi arbejder fortsat på samarbejdet i TRIO’en,
TR/AMR/Leder. Vi har haft to temamøder TRIO, hvor vi har drøftet kerneopgaven og tid.
Forhåndsaftale
Forhåndsaftalen er endelig underskrevet, men blækket var ikke tørt, før vi rendte ind tolkningsproblemer. Vi er enige med forvaltningen om, at tillæg for USU skal gives for alle klassetrin. Vi skal bare finde en formulering, der ikke efterlader tvivl om tolkning. Et andet resultat
af den ny forhåndsaftale er, at TR-tillægget er hævet til 11.300 kr. (31/3-2000), og Kasperskolen har fået et tillæg for at sidde i kompetencecentret.
Arbejdstid for BFO
Vi ”bokser” stadig med arbejdstidsaftalen. Der er enighed om, at vi er nødt til at have retningslinjer for tid til andet arbejde, således at pædagogerne ikke bruges som den elastik, der
får normeringerne til at hænge sammen på skolerne. Vi havde håbet vi var klar til skolestart i

2017, hvilket ikke lykkedes helt.
Dagtilbud
I april 2017 havde vi den endelige niveau 3 forhandling vedr. lederlønnen på dagtilbudsområdet.
Vi havde forlangt at få samme lønforløb for vore pædagogiske ledere, som der lægges for de
pædagogiske ledere på skoleområdet.
Som bekendt fik vi ikke helt det, men vi kunne fastholde, at de børnehusledere, der i forbindelse med omstruktureringen gik ned i charge, dog kunne fastholde deres lønniveau, med
modregning i fremtidige stigninger. Det har skabt spændinger andre steder i lønsystemet,
som vi arbejder på at få løst.
Kommunegruppen
Kommunegruppens årsmøde måtte i sidste ende aflyses, da der opstod en del forviklinger i
aftalerne med forvaltningen. Vi havde aftalt, at forvaltningen skulle komme og fortælle om
BAL-projektet. Men forvaltningen bakkede ud, og vi var nødt til at aflyse. Vi kommer igen til
næste forår.
Kommunegruppen består af
Arne Ruohonen, pædagogisk leder
Birgit Toft-Olsen, pædagogisk leder
Ellinor Hedenskrog, pædagog
Eva Munck, BFO leder, leder-TR for BFO og klub
Kim Ø. Schou, pædagog
Nikolai Hansen, pædagogisk leder og leder-TR 0-6 år
Torben G. Bank, pædagog og TR
Signe Borgstrøm, pædagog og TR
Daniel Arildsen, pædagog
Maria Giordano Bjørklund, pædagog
Berit Ebbe, pædagogisk leder og leder-TR for BFO og klub
Cindie Christoffersen, FTR
Randi Tielbo, Faglig sekretær
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