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Ballerup, den 19. marts 2018 
 

Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Lad os smede, mens jernet er varmt 
 
Så nåede forligskredsen omsider til enighed om justeringer af folkeskoleloven. De kunne have væ-
ret bedre og flere, men de trækker i den rigtige retning og bibringer nye muligheder for at gøre et 
godt Ballerup Skolevæsen endnu bedre. Hermed vores fem vigtigste anbefalinger:    
 

1. Elevernes skoledag - uanset, hvor varieret den måtte være - er for lang, og det er en ukvalifi-
ceret brug af de sparsomme ressourcer. Derfor skal vi også benytte os af muligheden for at 
forkorte skoledagen på mellemtrinnet - og i udskolingen, i det omfang det er fagligt og prak-
tisk foreneligt med linjerne.   
 

2. Når der i aftaleteksten formuleres: ”Det har aldrig været aftalepartiernes hensigt, at under-
støttende undervisning skulle ligge som en isoleret ø i skemaet”, er det en oplagt anledning 
til at træffe en kommunal beslutning om, at det alene er lærere, som underviser - uagtet, 
hvad undervisningen kaldes. Det vil betyde et kvalitetsløft og samtidig sikre, at den under-
støttende undervisning foregår i et tæt samspil med den fagopdelte.    

 
3. Selvom vi ikke har praktiseret en ureflekteret læringsmåls- og -platformsimplementering i 

Ballerup, skal vi alligevel notere os aftaleteksten, hvor det fremhæves, at ”anvendelsen af 
læringsplatformene skal være begrundet i faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser. 
Denne anvendelse skal ske på baggrund af den grundlæggende præmis, at læringsplatfor-
men alene anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende. Den vurdering bør 
først og fremmest være lærernes - selvfølgelig i samarbejde med ledelsen.  
 

4. Elevplanerne har sjældent så stor værdi for elever, forældre og lærere, at det legitimerer 
den store tidsanvendelse. Vi er allerede i gang med et tværkommunalt arbejde for at forenk-
le elevplanerne, men med lovgivers ønske om, at ”elevplanen i folkeskolen skal forenkles”, 
får vi forhåbentlig et solidt rygstød til at gå endnu mere vidtgående til værks.   
 

5. Med det formål at sikre, at flere af elevernes planlagte undervisningstimer gennemføres af 
uddannede lærere, har vi med lokalaftalen forpligtet os til at afdække og eksperimentere 
med forskellige modeller for vikardækning med uddannede lærere. Den ambition flugter 
fuldt ud med lovgivers, og vi ønsker lokalpolitisk opmærksomhed på temaet. 

 
Elever og ansatte i Ballerup Skolevæsen skal mærke, at fornuften er ved at indfinde sig på Christi-
ansborg. Lad os smede, mens jernet er varmt.  
 
 
Med optimistisk hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 15. marts 2019 


