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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 ”Virksom-
heden 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 psykisk 
belastning, hvis man ikke oplever at have fornøden indflydelse på sit arbejde eller have mulighed 
for at få hjælp og støtte, når der er behov for det. Og det er desværre erfaringen i Ballerup. 
 
I lærerarbejdet er jobkravene ofte uklare, uformulerede eller modstridende. Det er principielt umu-
ligt 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 undervisningsom-
rådet, og vi konstaterer, at der er lang vej hjem for at indfri dem på flere af skolerne i Ballerup:  
 

 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 hvor-
dan, samt hvem der har særlige roller i beredskabet som fx tovholdere eller kontaktpersoner. 

 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 hvilke 
muligheder for støtte. 

 Udvikling af fælles sprog og procedurer, så der skabes rammer for vidensdeling og sparring 
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 


