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Ballerup, den 19. marts 2018 
 

 
Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Ingen Ballerupskole bør modtage et påbud fra Arbejdstilsynet  
 
Så er den desværre gal igen: Baltorpskolen har endnu en gang modtaget et påbud fra Arbejdstilsy-
net og påbydes således at forebygge ”risikoen for vold, trusler og traumatiske hændelser” samt ”hø-
je følelsesmæssige krav” i arbejdet. 
 
Det er dybt ulykkeligt og bør påkalde sig den allerstørste opmærksomhed, da vi taler om ansatte, 
som oplyser, at de ”har en følelse af magtesløshed, psykisk udmattelse, skyldfølelse, dårlig samvit-
tighed i forbindelse med deres arbejde, at de ofte bryder sammen, går hjem med bekymringer og 
ondt i maven, sover dårligt om natten, er blevet særlig lydsensitive og har svært ved at være nærvæ-
rende for familien efter arbejdstid”. 
 
Sådan bør ingen ansatte have det.  
 
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 for ofte oplevelsen som ansat 
i Ballerup - ikke mindst på de skoler, som har en stor andel af børn fra såkaldt socioøkonomisk dår-
ligt stillede hjem. 
 
Udfordringerne på en skole som Baltorpskolen er komplekse og vanskelige at håndtere, og det kræ-
ver al den politiske og forvaltningsmæssige opmærksomhed, støtte og opbakning, som skolens le-
delse og medarbejdere kalder på.  
 
Vi har gjort det før, men vi appellerer igen til, at kommunalbestyrelsen generelt tager arbejdsmiljø-
udviklingen yderst alvorligt og tydeligere påtager sig sit arbejdsgiveransvar ved at iværksætte sy-
stematiske, forebyggende handlinger, der kan sikre et trygt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på 
skolerne. 
 
Ingen Ballerupskole bør modtage et påbud fra Arbejdstilsynet.  
 
 
Med foruroliget hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 15. marts 2019 
 


