
Forslag 2 til resolution 
 

 
Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Der er grund til ros  
 
Ligeså vigtigt det er at rise, når der er grund til at rise, ligeså vigtigt er det at rose, når der er 
grund til at rose. Og der er grund til ros:  
 

1. På skolevæsenets vegne glæder vi os særligt over, at skoledagen omsider blev forkortet 
for alle, da det bidrager til en bedre balance mellem krav og ressourcer og dermed et 
bedre undervisnings- og arbejdsmiljø.    
 

2. Derudover glæder vi os over, at stillingsnedgangen ser ud til at være vendt, så der nu kan 
spores en svag stigning i antallet af lærere i skolevæsenet. Det er da også en forudsæt-
ning for at indfri de politiske ambitioner, at der bliver flere lærerhænder til at løse den 
store opgavemængde.    
 

3. Endelig glæder vi os over, at vi - efter flere års ønske fra vores side - har fået etableret et 
fortløbende, tværgående samarbejdsorgan, som skal følge og kvalificere inklusionsind-
satsen. 

 
Nu vokser træerne sjældent ind i himlen, så vi har fortsat nogle konkrete problemer, som vi 
imødeser jeres handling på:   
 

1. ”Teaching to the test-skolen” sniger sig ind ad bagvejen, og det er I med til at forstærke, 
når elevernes udbytte af undervisningen i så høj grad vurderes på prøve- og eksamenska-
rakterer og resultater i de omdiskuterede og skammeligt upræcise Nationale Test. Vi har 
fortsat brug for, at der arbejdes politisk for et bredere og mere nuanceret syn på skolens 
formål og succes. 
 

2. Når svaret er udskolingslinjer, hvad var så spørgsmålet? Hvis det politiske spørgsmål er, 
hvordan vi sikrer, at de ældste elever får vakt motivationen og engagementet, bør sko-
lerne have frihed til at finde deres respektive svar. Det politiske krav om udskolingslinjer 
fungerer i hvert fald efterhånden snarere som spændetrøje end som katalysator. 

 
3. Anvendelsen af læringsplatformen Meebook bør ske ud fra den grundlæggende præmis, 

at den alene anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende, og den vurdering 
bør først og fremmest være lærernes - selvfølgelig i samarbejde med ledelsen. Faktisk har 
vi brug for at overveje, om Meebook er pengene værd?   

 

Vi har tidligere udtalt, at vi på alle niveauer forventer at tage del i og ansvar for centrale beslut-
ninger vedrørende skolens indhold, drift og udvikling. Det har vi fået bedre mulighed for de se-
neste år, så selvom der fortsat er plads til forbedringer, er der også grund til ros.   
 
Med anerkendende hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, afviklet som virtuelt møde den 3. juni 

 


