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Ballerup, den 12. oktober 2016 

 
 
 
 
Ballerup Kommune 
Att: Kommunalbestyrelsen, Børne- og Skoleudvalget   
 

 
Høringssvar til ’Udskolingslinjer i Ballerup Kommune’  
 

Tak for det tilsendte materiale, som vi desværre måtte rykke for, da de faglige organisationer i 
første omgang ikke var kommet med på listen over høringsberettigede.   
 
For en gangs skyld er vi i stand til at formulere et relativt kortfattet høringssvar. Årsagen er, at Bal-
lerup Lærerforening kort og godt har den indstilling, at nærværende forslag til udskolingslinjer bør 
trækkes tilbage, da vi har svært ved at se lyset i både den ene og den anden model. 
 
Vi anbefaler på det stærkeste, at der iværksættes en ny proces, der kan lede til en mere kvalifice-
ret beslutning, som lærerne oplever et reelt medejerskab til.  
 
Trods ovenstående, er det vigtigt for os at understrege, at vi er tilhængere af et udviklingsarbejde i 
udskolingen og hilser det politiske fokus velkomment. Der kan bestemt være en god idé i at tage 
særlige initiativer i forhold til de ældste elever, som er et sted i deres skoleforløb, hvor mange har 
brug for at få vakt motivationen og engagementet. Vi sidder desværre blot tilbage med den tanke, 
at såfremt svaret er udskolingslinjer, hvad var så spørgsmålet? Kunne man forestille sig, at udsko-
lingslinjer ikke nødvendigvis er svaret?    
 

Proces og inddragelse 
Fra vores generalforsamling i marts modtog kommunen blandt flere udtalelser én med overskrif-
ten ”Vi ønsker reel medbestemmelse på skoleudviklingen”. Heri lød det:   
 
”Vi savner reel medbestemmelse på skoleudviklingen. Det viser den seneste måling af den sociale 
kapital med al ønskelig tydelighed. Og det er ikke nok for os lærere at bestemme, om kladdehæf-
terne skal være grønne eller gule. Vi ønsker ledere, som ser en værdi i at lade os tage del i centrale 
beslutninger vedrørende skolens indhold, drift og udvikling. Og vi ønsker ledere, som orienterer sig 
mod at udvikle undervisning og læringsmiljøer (…) Kommunen kunne passende vise vejen ved at 
invitere os lærere ind til reel medbestemmelse i arbejdet med linjer i udskolingen og en ny inklusi-
onsstrategi.” 
 
Vi kvitterer for en tæt inddragelse i ’Børne- og Ungestrategien’, men må samtidig tilkendegive, at 
processen med udskolingslinjer har været under al kritik. Lærerne (herunder Ballerup Lærerfor-
ening) har på intet tidspunkt været inddraget, og MED-udvalgene er først blevet inddraget på et 
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tidspunkt i processen, hvor en så stor og vigtig sag som udskolingslinjer er blevet reduceret til et 
valg mellem to modeller. Processen forekommer forhastet, hvilket på ingen måde er kvalificeren-
de – og stik imod hensigterne i kommunens MED-aftale. Det er simpelthen uacceptabelt.  
  

De 2 modeller  
I stedet for, at vi forholder os konkret til de to modeller, som vi ikke kan bakke op om, har vi for-
søgt at formulere to overvejelser:  
 

 Når kommunen har valgt den nuværende skolestruktur med distriktsskoler på flere matrik-
ler og ønsker en linjemodel, kan vi ikke lade være med at overveje, hvordan det skal hænge 
sammen i praksis. Har alle skolematrikler reelt volumen til at løfte opgaven på en måde, 
der er værdifuld for elever og lærere? Det bekymrer os, at det kunne se ud til, at der igen 
træffes en politisk skrivebordsbeslutning for skolevæsenet, som snarere komplicerer end 
forbedrer skolernes mulighed for at lykkes med at skabe god skole.   
 

 I mange kommuner ser man, at skolerne går fra en afdelingsopdeling med 3 afdelinger til 2. 
Den bevægelse ser vi flere fordele i og ønsker den til overvejelse i Ballerup. Er det forene-
ligt med en linjemodel i udskolingen?   

 
Vi henstiller til, at kommunen nøje overvejer, om én af de to modeller vitterlig er svaret. Og på 
hvad? Vi er bekendt med, at der foreligger andre bud på modeller, som man politisk kunne inte-
ressere sig for.  
 

Timing  
Hvis vi faktisk skal lykkes med at indfri de politiske ambitioner, forudsætter det, at lærerne griber 
bolden og engagerer sig i tankerne. Lærerne beskriver samstemmende en oplevelse af en ekstrem 
topstyring med alt for mange samtidige og ukoordinerede udviklingsprojekter. Hvordan forestiller 
kommunen sig, at lærerne kan finde overskud til endnu et enormt indgribende udviklingsarbejde, 
når de vanskeligt kan få kerneopgaven til at hænge sammen? Vi er desværre endnu engang nødt 
til at overbringe det klare budskab, at lærerne er alt for pressede, og vi ser ingen tegn på, at det 
har toppet. Vi ønsker derfor, at kommunen genovervejer timingen samt implementeringsha-
stigheden.     
 
 
Vores konklusion er således klar: processen bør gå om, så vi i fællesskab kan udarbejde nogle mo-
deller, der kan opnå bred opbakning og klart medejerskab hos lærerne. Sagen er alt for vigtig til, at 
den skal forceres igennem.     
 
 
Med ærgerlig hilsen 
 
Ballerup Lærerforenings Styrelse 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov  


